
اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٩آثار على على الديب١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣آروى محمد محمود عامر٢ ليسانس حقوق
٢٤آالء احمد احمد٣ ليسانس حقوق
٢٣آالء السيد الصاوى احمد٤ ليسانس حقوق
٢٤آالء جالل عبد الغنى ابراهيم٥ ليسانس حقوق
٢٢آالء سعيد احمد ابو العال٦ ليسانس حقوق
٢٢آالء على على النشار٧ ليسانس اداب
٢٤آالء محمود محمد ابو الصفا٨ ليسانس اداب
٢٦آالء مصطفى محمد محمد موسى٩ حاسبات ومعلومات

٢١آالء وجيه المسلمانى١٠ حاسبات ومعلومات
٣١آمنه فاروق الصاوى السيد احمد عصر١١ السن
٢٤آنس عبد الواحد السيد مراد١٢ ليسانس حقوق
٢٤آيات احمد ابراهيم ابو العال١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢آيات هللا عيد على داود١٤ ليسانس حقوق
٣٠آيات فؤاد فؤاد عبد العزيز الشيتانى١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣آيتن احمد عبد التواب احمد١٦ ليسانس حقوق
٢١آيه ابراهيم السيد حامد١٧ حاسبات ومعلومات
٢٤آيه ابراهيم محمد مصطفى ا١٨ ليسانس حقوق
٢٤آيه احمد حمزه القطب خطاب١٩ ليسانس اداب
٢٣آيه احمد عبد السالم مصطفى القشالن٢٠ ليسانس اداب
٢٤آيه احمد عبد العزيز ابراهيم سمك٢١ حاسبات ومعلومات
٢٦آيه احمد عبد الغفار عبده٢٢ ليسانس حقوق
٢٣آيه احمد عفيفى عبد المجيد٢٣ ليسانس اداب
٢٤آيه احمد غريب امين٢٤ ليسانس حقوق
٢٥آيه احمد موسى الخلوانى٢٥ ليسانس حقوق
٢٣آيه اسامه ابراهيم الرحماوى٢٦ ليسانس حقوق
٢٦آيه اسماعيل محمود الزينى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣آيه اشرف السيد مصطفى٢٨ ليسانس حقوق
٢٣آيه اشرف على عبد المطلب٢٩ ليسانس حقوق
٢٥آيه البندارى محمد احمد ابو تجار٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦آيه السيد السيد بهلول١ ليسانس حقوق
٢٢آيه جمال احمد ابو العينين٢ ليسانس حقوق
٢٣آيه جمال حمزه على الجمال٣ ليسانس اداب
٢٧آيه حسن عبد الوارث عبد الشافى٤ ليسانس حقوق
٢٤آيه حسين محمد سعيد٥ ليسانس حقوق
٢٥آيه رضا احمد محمد الفاره٦ ليسانس اداب
٢٣آيه رياض حلمى الششتاوى٧ ليسانس حقوق
٢٤آيه زكى زكى بسيونى٨ ليسانس حقوق
٢٥آيه سامى ابو اليزيد محمد رمضان٩ ليسانس اداب

٢٢آيه شعبان محمد سالم١٠ ليسانس حقوق
٢٤آيه طلعت السعيد ابو شراره١١ ليسانس اداب
٢٥آيه عاطف احمد سالمه١٢ ليسانس حقوق
٢٧آيه عبد الحميد البهى العتراوى١٣ ليسانس حقوق
٢٧آيه عبد الواحد على١٤ ليسانس حقوق
٢٢آيه عالء الدين السيد صقر١٥ ليسانس حقوق
٢٣آيه عالم عالم محمد البرعى١٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧آيه على كمال الخاللى١٧ ليسانس حقوق
٢٣آيه على محمد الجنزورى١٨ زراعة
٢٢آيه عوض السيد عثمان١٩ ليسانس حقوق
٢٢آيه محروس ابو الغيط٢٠ ليسانس حقوق
٢٤آيه محمد اليماننى البسيونى٢١ ليسانس حقوق
٢٦آيه محمد غانم حضيرى٢٢ ليسانس اداب
٢٢آيه محمد فتح هللا قرمان٢٣ ليسانس حقوق
٢٥آيه محمود على محمد البسطويسى٢٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦آيه محمود محمد ابو الصفا٢٥ ليسانس اداب
٢٣آيه مسعد بسيونى النحراوى٢٦ ليسانس حقوق
٢٣آيه مسعد حامد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦آيه مصطفى محمد مجاهد٢٨ ليسانس اداب
٢٣آيه ممدوح محمد عبد الغنى٢٩ ليسانس حقوق
٢٤آيه يسرى على ايوب٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣آيه يوسف سليمان يوسف١ ليسانس اداب
٢٤ابانوب عادل عبده سيدهم٢ حاسبات ومعلومات
٢٣ابانوب عزمى منير سالمة٣ بكالوريوس تجارة
٢٣ابانوب مجدي حلمي يسي٤ بكالوريوس تجارة
٢٤ابتسام عادل رضا عمار٥ بكالوريوس تجارة
٢٣ابتسام قطب ابراهيم السيد٦ ليسانس حقوق
٢٧ابتسام كمال عبد المهيمن٧ ليسانس حقوق
٢٣ابتهال حماده احمد زهران٨ ليسانس حقوق
٢٦ابتهال مجدى محمد ابو اليزيد فخر الدين٩ ليسانس اداب

٣١ابراهيم ابراهيم حامد الشهاوى١٠ ليسانس حقوق
٣٠ابراهيم ابراهيم صالح حجازى١١ ليسانس حقوق
٣٠ابراهيم ابراهيم على١٢ ليسانس حقوق
٢٧ابراهيم ابراهيم محمد عيد١٣ زراعة
٢٤ابراهيم احمد ابراهيم عبد الحافظ١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠ابراهيم احمد احمد العيطوى١٥ بكالوريوس فى التربية
٢٨ابراهيم احمد حسين السيد١٦ ليسانس حقوق
٢٨ابراهيم احمد عبد الستار طه١٧ ليسانس حقوق
٣١ابراهيم احمد محمد خليل١٨ بكالوريوس تجارة
٢٣ابراهيم اسامه ابراهيم محمد١٩ ليسانس حقوق
٢٨ابراهيم السعيد احمد زرد٢٠ بكالوريوس فى التربية
٢٩ابراهيم السيد ابراهيم الجمال٢١ بكالوريوس تجارة
٣٠ابراهيم السيد حسينى غنيم٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤ابراهيم السيد شحاتة بركة٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٧ابراهيم السيد عبد الشافى غالى٢٤ ليسانس اداب
٢٤ابراهيم السيد عبد المقصود٢٥ ليسانس حقوق
٣١ابراهيم السيد عثمان٢٦ ليسانس حقوق
٢٦ابراهيم السيد على احمد٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٩ابراهيم السيد محمد ابو مهنا٢٨ ليسانس اداب
٢٩ابراهيم السيد محمود الطنطاوى٢٩ ليسانس حقوق
٢٩ابراهيم السيد محمود القصاص٣٠ زراعة

صفحة ٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤ابراهيم العيسوى محمد نجا١ بكالوريوس تجارة
٢٨ابراهيم انور ابراهيم الجابرى٢ ليسانس حقوق
٢٣ابراهيم انور عبد الغنى حسانين٣ ليسانس حقوق
٢٦ابراهيم بدير مهدى غالب٤ ليسانس حقوق
٢٩ابراهيم بكرى السيد البحيرى٥ ليسانس حقوق
٢٤ابراهيم بيومى محمد هاشم٦ بكالوريوس تجارة
٢٦ابراهيم جمال عبد المعطى عبد المجيد٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨ابراهيم جمعه رمضان محمد٨ ليسانس حقوق
٣٠ابراهيم جمعه محمد٩ ليسانس حقوق

٢٣ابراهيم حسام السيد الصواف١٠ ليسانس حقوق
٢٧ابراهيم حسين العجمى البحيرى١١ ليسانس اداب
٢٦ابراهيم حمادة محمد سالمة١٢ بكالوريوس فى التربية
٢٦ابراهيم حمدى ابراهيم عبد الدايم١٣ بكالوريوس تجارة
٢٤ابراهيم خليل عبد المجيد غالى١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢ابراهيم دسوقى ابراهيم محمد معالى١٥ ليسانس اداب
٢٧ابراهيم رضا ابراهيم بالل١٦ ليسانس حقوق
٢٧ابراهيم رمضان ابراهيم ابو لزعه١٧ ليسانس اداب
٣٣ابراهيم سعد على زايد١٨ ليسانس اداب
٢١ابراهيم سعيد ابراهيم عمر١٩ حاسبات ومعلومات
٢٧ابراهيم سيد ىاحمد محمد شريف٢٠ بكالوريوس فى التربية
٢٤ابراهيم صبحى السيد عيد٢١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨ابراهيم صالح طه عبد المعطى٢٢ ليسانس حقوق
٢٧ابراهيم عادل ابراهيم غنيم٢٣ ليسانس حقوق
٣٠ابراهيم عبد الباسط ابراهيم االودن٢٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥ابراهيم عبد الخالق الششتاوى٢٥ ليسانس حقوق
٢٣ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم ايوب٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٥ابراهيم عبد الفتاح محمد سالم٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤ابراهيم عبد القادر ابراهيم الهلباوى٢٨ حاسبات ومعلومات
٢٥ابراهيم عبد اللة عبد الرحمن عيسي٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٦ابراهيم عبد هللا ابراهيم عمارة٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣١ابراهيم عبد هللا حلمى راشد١ ليسانس حقوق
٢٥ابراهيم عبد المنعم صابر مرسى٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤ابراهيم عبد المنعم عبد الرازق العراقى٣ بكالوريوس تجارة
٢٨ابراهيم عبد المنعم غازى بدر٤ حاسبات ومعلومات
٣١ابراهيم عبد المنعم محمد حافظ٥ بكالوريوس فى التربية
٢٥ابراهيم عبد النبى ابو اليزيد٦ ليسانس حقوق
٢٤ابراهيم عالء الدين مسعد ابراهيم٧ ليسانس حقوق
٢٨ابراهيم علي علي ابوليلة٨ بكالوريوس فى التربية
٢٣ابراهيم على محمد الدغيدى٩ ليسانس حقوق

٢٨ابراهيم على نوح سعد١٠ ليسانس حقوق
٢٣ابراهيم عنتر ابراهيم محمد داود١١ ليسانس اداب
٢٦ابراهيم فاروق عبد المجيد الصباغ١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥ابراهيم فتحى ابراهيم عبيد١٣ ليسانس حقوق
٣١ابراهيم فراج محمد ابو غالى١٤ ليسانس حقوق
٢٩ابراهيم فوزى ابراهيم السيد على١٥ بكالوريوس تجارة
٢٩ابراهيم محمد ابراهيم ابو عيطه١٦ ليسانس حقوق
٢٦ابراهيم محمد ابراهيم العداوى١٧ ليسانس حقوق
٢٣ابراهيم محمد ابراهيم خضر١٨ ليسانس حقوق
٢٦ابراهيم محمد ابراهيم خليل العلوى١٩ زراعة
٢٤ابراهيم محمد ابراهيم محمود٢٠ ليسانس حقوق
٢٦ابراهيم محمد ابو اليزيد محمد٢١ بكالوريوس تجارة
٢٤ابراهيم محمد السيد ابو زيد٢٢ ليسانس حقوق
٢٧ابراهيم محمد العربى ابراهيم٢٣ ليسانس حقوق
٢٧ابراهيم محمد توفيق الحمادى٢٤ ليسانس اداب
٢٤ابراهيم محمد حامد البربرى٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤ابراهيم محمد عبد الجواد حسن٢٦ ليسانس حقوق
٢٦ابراهيم محمد عبد الرحيم الدالى٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥ابراهيم محمد عبد الفتاح البيومى٢٨ ليسانس حقوق
٣٠ابراهيم محمد عبد المعبود الجندى٢٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠ابراهيم محمد على العكه٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠ابراهيم محمد كمال الزيات١ ليسانس حقوق
٣٠ابراهيم محمد كمال الزيات٢ ليسانس حقوق
٢٩ابراهيم محمد محمد شكر٣ ليسانس حقوق
٢٣ابراهيم محمد محمد محمد مبارك٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠ابراهيم محمود ابراهيم الصياد٥ ليسانس حقوق
٢٥ابراهيم محمود ابراهيم عيد٦ ليسانس حقوق
٢٨ابراهيم محمود السعيد الشاعر٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨ابراهيم مرسي ابراهيم مرسي٨ بكالوريوس فى التربية
٢٥ابراهيم مصطفى ابراهيم درويش٩ حاسبات ومعلومات

٣٠ابراهيم مصطفى محمد عساف١٠ ليسانس حقوق
٢٦ابراهيم مهدى ابراهيم عبد الفتاح١١ بكالوريوس تجارة
٢٤ابراهيم نبيل ابراهيم اسماعيل الحو١٢ بكالوريوس تجارة
٢٣ابراهيم يوسف القطب١٣ ليسانس حقوق
٣٠ابو الفتوح فكرى ابو الفتوح١٤ ليسانس حقوق
٢٤ابو الفتوح محمد عبد العزيز١٥ ليسانس حقوق
٣١ابو المعالى حسين ابو المعالى١٦ ليسانس حقوق
٢٦ابو اليزيد عبد الحميد ابو اليزيد١٧ ليسانس حقوق
٣٠ابو اليزيد فخر الدين ابو اليزيد حماد١٨ بكالوريوس تجارة
٢٩ابو زيد احمد عبد العزيز عبد الرحيم عتلم١٩ حاسبات ومعلومات
٢٧احالم سعد احمد على٢٠ ليسانس حقوق
٢٥احمد ابراهيم ابراهيم حجازى ظاظا٢١ ليسانس اداب
٢٢احمد ابراهيم ابو العنين٢٢ بكالوريوس تجارة
٣٠احمد ابراهيم ابو اليزيد الجوهرى٢٣ ليسانس اداب
٢٤احمد ابراهيم احمد الجندار٢٤ حاسبات ومعلومات
٢٦احمد ابراهيم احمد القال٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١احمد ابراهيم الدسوقي عبد الظاهر٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد ابراهيم السيد الننى٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥احمد ابراهيم السيد يوسف٢٨ بكالوريوس فى التربية
٢٩احمد ابراهيم الطيب على٢٩ ليسانس حقوق
٢٧احمد ابراهيم القطب جعفر٣٠ ليسانس اداب

صفحة ١٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥احمد ابراهيم امين ابو العال١ حاسبات ومعلومات
٢٨احمد ابراهيم حسنين الحلوجى٢ بكالوريوس تجارة
٢٢احمد ابراهيم رمضان ابو رقعه٣ السن
٢٣احمد ابراهيم سعد فؤاد النحراوى٤ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد ابراهيم سعد قطب قمصان٥ ليسانس حقوق
٢٣احمد ابراهيم سالمه عامر٦ زراعة
٢٧احمد ابراهيم شعبان شعالن٧ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد ابراهيم شمس الدين خطاب٨ ليسانس حقوق
٢٤احمد ابراهيم عبد القادر ابراهيم٩ ليسانس حقوق

٣٠احمد ابراهيم عبد هللا الحصرى١٠ ليسانس حقوق
٢٥احمد ابراهيم عنتر الخولى١١ ليسانس حقوق
٢٣احمد ابراهيم فكرى حواس١٢ ليسانس حقوق
٢٩احمد ابراهيم مبارك عوض١٣ ليسانس حقوق
٣١احمد ابراهيم محمد ابراهيم١٤ ليسانس حقوق
٢٨احمد ابراهيم محمد ابو السعود١٥ ليسانس حقوق
٢٣احمد ابراهيم محمد احمد ابو طالب١٦ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد ابراهيم محمد عبد العزيز االشقر١٧ حاسبات ومعلومات
٢٥احمد ابراهيم محمد عبد العزيز االشقر١٨ حاسبات ومعلومات
٣٢احمد ابراهيم محمد على حرب١٩ ليسانس حقوق
٢٤احمد ابو الحسن ابراهيم حسين٢٠ ليسانس حقوق
٢٦احمد ابو الحسن عبد المطلب٢١ ليسانس حقوق
٢٩احمد ابو السعود كامل٢٢ ليسانس حقوق
٣١احمد ابو الفتوح احمد عببده٢٣ ليسانس حقوق
٢٥احمد ابو المجد الغنام٢٤ ليسانس حقوق
٣١احمد ابو المجد يوسف صالح٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨احمد ابو والى سيد احمد عطية الناطور٢٦ بكالوريوس تجارة
٣٠احمد احمد الصاوى حافظ٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٢احمد احمد عبد السالم محمد٢٨ ليسانس حقوق
٢٩احمد احمد عبد العزيز دراز٢٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨احمد احمد عبد الهادى٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ١٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤احمد احمد محمود خلف منصور١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦احمد احمد مصطفى جمال الدين٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢احمد اسامة انور محمد زين العابدين٣ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد اسعد سالمان٤ ليسانس حقوق
٢٨احمد اسماعيل اسماعيل عامر٥ ليسانس حقوق
٢٨احمد اسماعيل عبد الرؤوف محمد٦ ليسانس حقوق
٢٣احمد اسماعيل عبد هللا البرعى٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤احمد اسماعيل محروس احمد٨ ليسانس حقوق
٢٦احمد اسماعيل محمد على رزق٩ حاسبات ومعلومات

٣١احمد الحسينى عبد المعبود والى١٠ ليسانس حقوق
٢٦احمد الحسينى يوسف بتوره١١ ليسانس حقوق
٢٨احمد الرفاعى يحيى جنه١٢ ليسانس اداب
٢٧احمد السعيد ابراهيم سيد احمد١٣ حاسبات ومعلومات
٢٨احمد السعيد السيد السحلي١٤ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد السعيد عبد السالم على١٥ ليسانس حقوق
٢٦احمد السعيد عبد المقصود١٦ ليسانس حقوق
٣١احمد السعيد عطيه الحويزى١٧ ليسانس اداب
٢٨احمد السيد احمد ابو حبل١٨ ليسانس اداب
٣٠احمد السيد احمد البرعى١٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤احمد السيد احمد السيد الديب٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٢احمد السيد احمد عبد القادر٢١ ليسانس حقوق
٣١احمد السيد السيد دسوقى خليل٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١احمد السيد السيد عرفة٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد السيد انور بسيونى٢٤ ليسانس حقوق
٢٥احمد السيد سليمان عبد اللة٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد السيد سيف عبد الهادى مرسى٢٦ ليسانس اداب
٢٩احمد السيد ظاهر السرس٢٧ بكالوريوس فى التربية

صفحة ١٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦احمد السيد عبد الرحيم المعداوي٢٨ بكالوريوس فى التربية

صفحة ١٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣احمد السيد عبد المنعم محمد عبد هللا١ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد السيد عطيه احمد شحاته٢ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد السيد على ياسين٣ ليسانس حقوق
٢٦احمد السيد فتحى عبد الحفيظ فاخر٤ ليسانس اداب
٢٩احمد السيد فتوح السيد٥ ليسانس حقوق
٢٢احمد السيد محمد شتا٦ ليسانس حقوق
٢٧احمد السيد محمدى سالم٧ حاسبات ومعلومات
٢٨احمد الشامى عبد القادر الخيال٨ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد الشناوى عبد العليم الغريب٩ ليسانس حقوق

٢٤احمد الشناوى مصطفى كمال١٠ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد الكومى رضوان االحول١١ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد النبوى سعد رياض١٢ ليسانس حقوق
٣١احمد النعمان احمد الموافى١٣ ليسانس حقوق
٢٥احمد امام عبد الفتاح نصر١٤ زراعة
٣١احمد امين احمد قاقة١٥ بكالوريوس فى التربية
٢٥احمد امين محمد احمد بكره١٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧احمد انور عبد الغنى عبد البر١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤احمد ايمن احمد زهران١٨ ليسانس حقوق
٢٤احمد ايمن السيد عبد هللا١٩ ليسانس حقوق
٢٥احمد ايمن محمد البحيرى٢٠ زراعة
٣١احمد بركات ابو اليزيد٢١ ليسانس حقوق
٢٤احمد بسام محمد الحلوجى٢٢ ليسانس حقوق
٢٧احمد بسيونى بسيونى مراد٢٣ بكالوريوس تجارة
٣٣احمد بسيونى سعد عيد٢٤ ليسانس اداب
٢٧احمد بسيونى محمود بسيونى٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد بيومى صابر مرسى٢٦ بكالوريوس تجارة
٣٠احمد توفيق عبد العظيم زيان٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٢احمد ثروت عبد البديع غنيم٢٨ زراعة
٢٦احمد جابر احمد صبيح٢٩ ليسانس حقوق
٢٦احمد جالل حلمى رسالن٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ١٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤احمد جالل فتوح نمير١ ليسانس حقوق
٢٥احمد جالل منصور على العيسوى٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩احمد جمال ابو اليزيد خطاب٣ ليسانس حقوق
٢٨احمد جمال احمد امارة٤ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد جمال احمد شحاته٥ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد جمال السيد عبد الحى٦ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد جمال حامد سعد٧ ليسانس حقوق
٢٣احمد جمال سيد عبد الحميد٨ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد جمال عبد الحميد الشال٩ ليسانس حقوق

٢٥احمد جمال عبد السالم السنباطى١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩احمد جمال عبد العزيز على١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦احمد جمال عبد الغفار بدر١٢ ليسانس حقوق
٢٧احمد جمال على يوسف١٣ ليسانس حقوق
٢٣احمد جمال مصطفى محمد المذاوى١٤ ليسانس حقوق
٢٥احمد جميل حسن الذهبى١٥ حاسبات ومعلومات
٢٨احمد حامد ابراهيم احمد١٦ ليسانس حقوق
٢٤احمد حسام عبد اللطيف غازى١٧ ليسانس حقوق
٢٣احمد حسن اسماعيل حسين١٨ ليسانس حقوق
٢٨احمد حسن زكريا احمد ندا١٩ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد حسن عبد العزيز درويش٢٠ بكالوريوس فى التربية
٢٦احمد حسن عبد الوهاب عطيه٢١ ليسانس اداب
٢٤احمد حسين احمد المال٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد حسينى حسنى ابو فريخه٢٣ ليسانس حقوق
٢٧احمد حفنى عبد الغنى غريب٢٤ ليسانس حقوق
٣٠احمد حلمى عبد المنعم البلقاسى٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد حلمى محمد السعيد٢٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦احمد حلمى محمود ابو زيد٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦احمد حمدى احمد العزب٢٨ ليسانس حقوق
٢٩احمد حمدى السيد عبد الغنى الصفتى٢٩ ليسانس اداب
٢٦احمد حمدي ربيع عبد البر٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣احمد حمدى محمد الصعيدى١ ليسانس حقوق
٢٩احمد حمدى محمد عبد العزيز٢ ليسانس حقوق
٢٤احمد حموده فتحى هبيله٣ زراعة
٢٧احمد حميدو شاكر عيسى٤ ليسانس حقوق
٢٥احمد خالد سعد حسن سليمان٥ ليسانس اداب
٢٧احمد خالد شوقى نصر٦ ليسانس حقوق
٢٢احمد خالد محمد الدمياطى٧ ليسانس حقوق
٢٣احمد خطاب ابو اليزيد السقيم٨ ليسانس حقوق
٣١احمد خليل احمد عبده حسانين٩ ليسانس حقوق

٣٠احمد خليل محمد حسن الغيطانى١٠ ليسانس حقوق
٢٨احمد خيرى محمد اسماعيل١١ ليسانس حقوق
٢٧احمد راضى سمير محمد عبد الواحد١٢ ليسانس حقوق
٢٧احمد ربيع عبد المجيد احمد١٣ ليسانس حقوق
٢٦احمد رجب احمد عبد الحميد قرقش١٤ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد رجب احمد محمد شمس١٥ ليسانس اداب
٢٣احمد رجب محمد ابراهيم عطا هللا١٦ ليسانس اداب
٢٧احمد رجب محمد سعيد١٧ ليسانس حقوق
٢٩احمد رزق عبد الباقى حسين١٨ ليسانس حقوق
٢٦احمد رشدى عبد الفتاح السودانى١٩ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد رضا احمد السيد محمد٢٠ ليسانس اداب
٢٣احمد رضا احمد المصلحى الشريف٢١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣احمد رضا السيد شتا٢٢ ليسانس اداب
٢٧احمد رضا السيد على٢٣ ليسانس حقوق
٢٤احمد رضا عبد الحميد قطب٢٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩احمد رضا عبد الغنى محمدى سالم٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد رضا كمال محمد حسن٢٦ ليسانس حقوق
٢٧احمد رضا محمد بدوى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤احمد رضوان عبد الحق ابو جازيه٢٨ حاسبات ومعلومات
٢٩احمد رضوان علي النني٢٩ اقتصاد وعلوم سياسية
٣٠احمد رفعت فتحى اسماعيل ابو غديه٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨احمد رمزي سعد عطية١ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد رمزى عبد هللا احمد الجوهرى٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦احمد رمضان ابو اليزيد٣ ليسانس حقوق
٢٩احمد رمضان البندارى رمضان٤ ليسانس اداب
٢٦احمد رمضان عبد المقصود٥ ليسانس حقوق
٢٥احمد رمضان محمد فرج٦ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد زكريا محمد ابو حطب٧ ليسانس حقوق
٢٢احمد زكى محمد محمود٨ ليسانس حقوق
٣١احمد زين على سالم٩ حاسبات ومعلومات

٢٨احمد سامح ابراهيم عبد العزيز الجابرى١٠ ليسانس اداب
٢٤احمد سامى احمد شلبى١١ ليسانس حقوق
٣١احمد سامى السيد عريبى١٢ ليسانس حقوق
٣٢احمد سامى سليمان ابراهيم١٣ ليسانس حقوق
٢٩احمد سامى محمود فوده١٤ ليسانس حقوق
٢٦احمد سعد ابو الفتوح عبد العزيز١٥ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد سعد الدين عبد الوهاب العزب١٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠احمد سعد الدين على السيد١٧ ليسانس حقوق
٣٠احمد سعد محمد كليب١٨ ليسانس حقوق
٢٥احمد سعيد ابراهيم عبد العظيم السيسى١٩ ليسانس اداب
٢٩احمد سعيد احمد االقرع٢٠ ليسانس حقوق
٢٤احمد سعيد احمد الفيومى٢١ السن
٢٩احمد سعيد صالح ابو الجريد٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤احمد سعيد عبد العزيز حسين٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد سعيد قطب ربيع٢٤ ليسانس اداب
٢٨احمد سعيد محمد ابو اليزيد٢٥ ليسانس حقوق
٢٤احمد سعيد محمد سالم سالمة٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد سليمان ابراهيم عبد الحافظ٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨احمد سمر زكى جمعه٢٨ ليسانس اداب
٢٩احمد سمير السيد فرحات٢٩ بكالوريوس تجارة
٣٢احمد سمير السيد متولي جاويش٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٢احمد سمير حسين ابراهيم١ ليسانس حقوق
٢٧احمد سمير خطاب مهنا٢ ليسانس حقوق
٢٩احمد سمير دسوقى مرسى عبد العال٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦احمد سمير صبحي محمد ابو الحسايب٤ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد سمير عبد العال محمد عبد هللا٥ ليسانس اداب
٢٣احمد سمير عبد الغفار فتوح غانم٦ ليسانس اداب
٢٣احمد سمير عبد الغنى عبد الحميد٧ حاسبات ومعلومات
٢٨احمد سمير عبد المنعم عبد الوهاب٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩احمد سمير محمد الخضرى٩ ليسانس حقوق

٢٦احمد سمير محمد الغريب١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣احمد سمير محمد شعبان١١ ليسانس حقوق
٢٣احمد سيد احمد توفيق ابراهيم الحنفى١٢ حاسبات ومعلومات
٢٦احمد شبل امين الدين١٣ ليسانس حقوق
٣٠احمد شحاته درويش فرج١٤ ليسانس اداب
٢٨احمد شعبان احمد طه١٥ ليسانس حقوق
٢٥احمد شعبان على نصير١٦ ليسانس حقوق
٢٥احمد شكرى فتحى غنام١٧ ليسانس حقوق
٢٥احمد شوقى عبد الغنى عويس١٨ ليسانس حقوق
٣٢احمد شوقى عبد الفتاح على١٩ ليسانس حقوق
٢٧احمد شوقى عبد المجيد٢٠ ليسانس حقوق
٢٣احمد شوقى محمد احمد حسن بكرى٢١ ليسانس حقوق
٢٦احمد شوقى مصطفى عراقيب٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦احمد صابر حنفى محمود٢٣ ليسانس حقوق
٣٠احمد صبحي احمد ابو صفية٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد صبحى احمد البشكار٢٥ ليسانس اداب
٣٢احمد صبحى عبد الرازق ابو الدولى٢٦ ليسانس حقوق
٣١احمد صبرى حسن عبد الوهاب٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠احمد صالح احمد محمد ضوه٢٨ ليسانس حقوق
٢٤احمد صالح السيد ابراهيم٢٩ ليسانس حقوق
٢٦احمد صالح السيد البيطار٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥احمد صالح طلعت ابو زهرة١ ليسانس حقوق
٢٧احمد صالح عبد الحميد احمد خطاب٢ حاسبات ومعلومات
٢٤احمد صالح عطيه السيد٣ ليسانس حقوق
٣٢احمد صالح غريب يوسف٤ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد صالح كريم بشير٥ حاسبات ومعلومات
٢٦احمد طارق الصفط٦ ليسانس حقوق
٢٤احمد طاهر حمزه اسماعيل الحداد٧ حاسبات ومعلومات
٢٣احمد طلعت احمد السيد شديد٨ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد طلعت عبد العظيم على سيد٩ ليسانس اداب

٣٢احمد طه المغاورى محمد رى١٠ ليسانس اداب
٢٥احمد عادل ابراهيم محمد غنيم١١ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد عادل حسن محمد١٢ ليسانس اداب
٢٣احمد عادل عبد الفتاح الخلوانى١٣ زراعة
٢٨احمد عادل على قزامل١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩احمد عادل غانم الديب١٥ حاسبات ومعلومات
٢٢احمد عادل فتحى احمد١٦ ليسانس حقوق
٢٥احمد عادل محمد احمد متولى١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩احمد عادل محمد غرابه١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤احمد عادل موسى احمد الصاوى١٩ بكالوريوس تجارة
٢٢احمد عاطف حسن محمد حسين٢٠ اقتصاد وعلوم سياسية
٢٦احمد عاطف عزت عبد العزيز الزاوى٢١ ليسانس اداب
٣٠احمد عاطف محمد حسين٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد عاطف مصطفى الوكيل٢٣ ليسانس حقوق
٢٨احمد عباس عبد الحى عباس٢٤ ليسانس حقوق
٢٣احمد عبد البارى سليمان ابو شادى٢٥ بكالوريوس تجارة
٣١احمد عبد الجواد منير٢٦ ليسانس حقوق
٢٨احمد عبد الحكيم عبد العظيم عبد ربه٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٩احمد عبد الحميد البوشى٢٨ ليسانس حقوق
٢٧احمد عبد الحميد البيلى عبد الحميد٢٩ ليسانس حقوق
٢٣احمد عبد الحميد معوض عبد الحميد٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٠احمد عبد الخالق احمد١ ليسانس حقوق
٢٩احمد عبد الخالق الجوهرى٢ ليسانس حقوق
٢٨احمد عبد الرؤوف خالف٣ ليسانس حقوق
٢٧احمد عبد الرافع زكريا الكاشف٤ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد عبد الرحمن احمد عامر٥ ليسانس حقوق
٢٤احمد عبد الرحمن رجب ابراهيم٦ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد عبد الرحيم احمد ابراهيم الحسانين٧ ليسانس اداب
٢٦احمد عبد السالم ابراهيم القصاص٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢احمد عبد السالم احمد الويشى٩ ليسانس اداب

٣٠احمد عبد السالم احمد محمد١٠ ليسانس حقوق
٢٢احمد عبد السالم عبد الحميد سيد١١ ليسانس حقوق
٢٤احمد عبد السالم عبد العاطى ابو موسى١٢ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد عبد السالم محمد الزرقا١٣ ليسانس حقوق
٣٢احمد عبد السميع ابو اليزيد١٤ بكالوريوس فى التربية
٢٨احمد عبد السميع سعيد سالم١٥ زراعة
٢٩احمد عبد السميع عبد الجواد١٦ ليسانس حقوق
٢٣احمد عبد العال المحمدى١٧ ليسانس حقوق
٢٦احمد عبد العال فتوح الجناينى١٨ زراعة
٣١احمد عبد العال محمد عبد العال١٩ ليسانس اداب
٢٦احمد عبد العزيز ابو طالب عبد هللا٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد عبد العزيز على سمير٢١ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد عبد العزيز محمد٢٢ ليسانس حقوق
٢٣احمد عبد العزيز محمد كمال الماحى٢٣ ليسانس اداب
٢٤احمد عبد الغفار احمد عبد السالم٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد عبد الغني نصر ابو قوطة٢٥ اقتصاد وعلوم سياسية
٢٦احمد عبد الفتاح عبد الشافى عبد هللا٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد عبد الفتاح عبد العزيز٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥احمد عبد الفتاح فرج الزغبى٢٨ ليسانس اداب
٢٥احمد عبد الفتاح محمد المراكبى٢٩ ليسانس حقوق
٢٧احمد عبد الفتاح محمد عامر قنصوه٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٣٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤احمد عبد القادر الكومى نصر١ ليسانس حقوق
٣٢احمد عبد القادر عبد العظيم بكر٢ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد عبد القادر محمد المزين٣ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد عبد الكريم محمد السمالوى٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢احمد عبد اللة عبد المطلب الشيخ٥ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد عبد اللطيف على النجار٦ حاسبات ومعلومات
٢٦احمد عبد اللطيف محمد خليفه٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥احمد عبد هللا احمد السيد٨ ليسانس اداب
٣٠احمد عبد هللا حسن محمد٩ ليسانس حقوق

٢٧احمد عبد هللا صادق صالح١٠ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد عبد هللا عبد العزيز على١١ ليسانس حقوق
٣٠احمد عبد هللا عبد هللا السمالوى١٢ ليسانس حقوق
٣٢احمد عبد هللا غريب عريبى١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦احمد عبد هللا محمد عبد الرحمن الوكيل١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥احمد عبد المجيد ابراهيم محمد الشرقاوى١٥ زراعة
٣٠احمد عبد المجيد محمود عبد المجيد١٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥احمد عبد المحسن احمد١٧ ليسانس حقوق
٢٣احمد عبد المحسن السيد١٨ ليسانس حقوق
٣١احمد عبد المعز السيد غانم١٩ ليسانس حقوق
٣٠احمد عبد المقصود محمد شمس٢٠ بكالوريوس فى التربية
٢٤احمد عبد المنصف عبد القادر عمر٢١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥احمد عبد المنصف محروس ابو العينين٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٨احمد عبد المنعم احمد عياد٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢احمد عبد المنعم عبد العزيز محشيه٢٤ حاسبات ومعلومات
٣٢احمد عبد النبى محمود محمد٢٥ ليسانس حقوق
٢٧احمد عبد الهادي عبد المجيد السيد٢٦ بكالوريوس تجارة
٣١احمد عبد الوارث مصطفى الضو٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ٣١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٣احمد عبد الوهاب احمد معجوز٢٨ ليسانس حقوق

صفحة ٣٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣١احمد عبد الوهاب محمد الخياط١ ليسانس حقوق
٢٧احمد عبد ربه عبد العاطى عبد ربه٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤احمد عبده محمد عبده المصرى٣ زراعة
٢٦احمد عزت عبد الفتاح٤ ليسانس حقوق
٢٩احمد عزيز محمد محمد امين٥ ليسانس حقوق
٢٧احمد عطية احمد االصفر٦ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد عطية احمد على بدر٧ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد عطيه محمد عطيه عبد الظاهر٨ ليسانس حقوق
٢٣احمد عالء الدين عبد الحميد جامع٩ ليسانس حقوق

٢٨احمد على احمد ابو عمر١٠ ليسانس حقوق
٢٨احمد على احمد الجردوح١١ ليسانس حقوق
٢٦احمد على احمد المالح١٢ ليسانس حقوق
٢٩احمد على احمد محمد الشاذلى١٣ زراعة
٢٧احمد على احمد محمد عتلم١٤ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد علي حمادة النشرتى المشد١٥ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد على طه على عقاب١٦ بكالوريوس تجارة
٣٠احمد علي عبد اللطيف خطاب١٧ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد على محمد الصعيدى١٨ ليسانس حقوق
٢٥احمد على محمد الصياد١٩ ليسانس حقوق
٢٥احمد على محمد زعير٢٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩احمد على محمد على شندى٢١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧احمد على محمود على٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦احمد على مصطفى على٢٣ ليسانس حقوق
٢٥احمد عماد توفيق احمد حرحور٢٤ ليسانس حقوق
٢٥احمد عماد عبد هللا الزعبالوى٢٥ حاسبات ومعلومات
٢٨احمد عمر احمد على العسال٢٦ ليسانس اداب
٢٢احمد عمر بدوى محمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٣٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٨احمد عنتر خليل٢٨ ليسانس حقوق
٢٣احمد عنتر عبد ربه حموده٢٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥احمد عنتر محمد اسماعيل٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٣٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٨احمد عيد محمد السخاوى١ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد عيد محمد نصير٢ ليسانس حقوق
٣٠احمد عيسى العدوى ابو فرو٣ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد غريب محمود الصفتى٤ ليسانس اداب
٣١احمد فؤاد احمد جاد هللا٥ ليسانس حقوق
٢٩احمد فؤاد احمد حسن السودانى٦ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد فؤاد يوسف ربيع٧ ليسانس حقوق
٣٠احمد فؤاد يوسف عبد الدايم٨ حاسبات ومعلومات
٢٣احمد فادى الدسوقى نجم٩ ليسانس حقوق

٢٧احمد فتحى احمد ابو المجد خروب١٠ ليسانس حقوق
٢٤احمد فتحى احمد العدوى١١ ليسانس حقوق
٢٢احمد فتحى اسماعيل ابو حسين١٢ ليسانس حقوق
٢٩احمد فتحى الجوهرى الجماله١٣ ليسانس حقوق
٢٢٤احمد فتحى السيد النجار١٤ ليسانس حقوق
٣٠احمد فتحى سرور السيد١٥ زراعة
٢٤احمد فتحي طة احمد عطية١٦ بكالوريوس فى التربية
٢٧احمد فتحى عبد القادر الجبالى١٧ ليسانس حقوق
٢٩احمد فتحى محمود منصور١٨ حاسبات ومعلومات
٢٨احمد فتحى مصطفى ابراهيم١٩ ليسانس حقوق
٢٣احمد فراج محمد ابو غالى٢٠ بكالوريوس تجارة
٣٠احمد فريد محمد سلطان٢١ ليسانس حقوق
٢٩احمد فكرى زهران السيد شنب٢٢ ليسانس حقوق
٢٦احمد فهمى محمد الجوهرى٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢احمد فهيم احمد محمد٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد فوزى عبد الفتاح على محمد٢٥ حاسبات ومعلومات
٣٢احمد فوزى عبد الفتاح محمد احمد٢٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨احمد قنديل قنديل الشوربى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٣٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٥احمد كامل حامد عرفه حجازى٢٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣احمد كرم شبل٢٩ ليسانس حقوق
٢٣احمد كمال السيد عطيه٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٣٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٩احمد كمال محمد غريب١ ليسانس حقوق
٢٦احمد ماهر مصطفي الدهراوى٢ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد مجاهد شوقى طعيمه٣ ليسانس اداب
٢٤احمد مجدى عبد العظيم احمد٤ ليسانس حقوق
٢٦احمد مجدى عبد الفتاح سيد احمد٥ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد مجدى محمد حسن الصباحى٦ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد مجدى مصرى خلف٧ حاسبات ومعلومات
٢٨احمد محسن احمد المغاوري سليم٨ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد محسن البهى فتح هللا٩ ليسانس حقوق

٢٢احمد محسن زكى عبد العزيز انور١٠ حاسبات ومعلومات
٢٨احمد محمد ابو بكر ابراهيم١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠احمد محمد احمد ابو الهنا١٢ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد احمد ابو زيد١٣ ليسانس حقوق
٢٣احمد محمد احمد الخولى١٤ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد محمد احمد الدمرداش١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣احمد محمد احمد الشبكه١٦ ليسانس حقوق
٢٦احمد محمد احمد صالح١٧ ليسانس حقوق
٢٧احمد محمد احمد عبد العال١٨ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد احمد عبد القادر بسيونى١٩ حاسبات ومعلومات
٢٨احمد محمد احمد محمد٢٠ ليسانس حقوق
٢٥احمد محمد احمد مرسى مصطفى٢١ ليسانس اداب
٣٢احمد محمد احمد هالل٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠احمد محمد البهى شالمه٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦احمد محمد الحسنين محمد العيسوى٢٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣احمد محمد الدمرداش عبد الوهاب٢٥ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد السعيد عبد الباقى٢٦ ليسانس حقوق
٢٦احمد محمد السيد القرمانى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٣٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٨احمد محمد السيد حسن شتا٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد محمد السيد عبد الحميد٢٩ ليسانس حقوق
٣٠احمد محمد السيد مبارك٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ٣٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٩احمد محمد السيد محمود١ بكالوريوس تجارة
٢٢احمد محمد انور جاد الكريم٢ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد انيس عطيه٣ ليسانس حقوق
٢٥احمد محمد بدير العدوى٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠احمد محمد جوده محمود٥ ليسانس اداب
٣١احمد محمد حامد مراد٦ ليسانس حقوق
٢٨احمد محمد حسن البربرى٧ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد محمد حسن التالوى٨ ليسانس اداب
٢٤احمد محمد حسن الشرقاوى٩ بكالوريوس تجارة

٢٨احمد محمد حسن الغباشى١٠ ليسانس حقوق
٣٢احمد محمد حسن محمد عبد هللا١١ بكالوريوس فى التربية
٢٩احمد محمد حموده عبد الوهاب١٢ ليسانس حقوق
٢٨احمد محمد خيرى محمود قابيل١٣ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد محمد راغب قطقاط١٤ ليسانس حقوق
٢٧احمد محمد رضا منير١٥ بكالوريوس فى التربية
٣٠احمد محمد رفعت السيد١٦ ليسانس حقوق
٢٣احمد محمد رمضان النفياوى١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦احمد محمد سعد السقا١٨ ليسانس حقوق
٢٩احمد محمد سليمان المرسى عبد هللا١٩ ليسانس اداب
٢٥احمد محمد سمير احمد بدر٢٠ ليسانس حقوق
٢٩احمد محمد شبل النجار٢١ ليسانس حقوق
٢٣احمد محمد شحاته ابراهيم٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤احمد محمد شريف عبد الحميد ابو سنه٢٣ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد شعبان محمد القديم٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد محمد شمس الدين حموده٢٥ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد شوقى محمد٢٦ ليسانس حقوق
٢٨احمد محمد صباح عبد الغفار٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٣٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨احمد محمد صالح عبد الملك٢٨ حاسبات ومعلومات
٣٢احمد محمد طاهر احمد٢٩ ليسانس حقوق
٢٨احمد محمد طلبه محمد٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٤٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥احمد محمد عادل ابراهيم عجمى١ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد محمد عبد الباقى البديوى٢ ليسانس حقوق
٢٧احمد محمد عبد الحكيم الحشاش٣ ليسانس اداب
٢٨احمد محمد عبد الحليم الشاذلى٤ ليسانس حقوق
٢٨احمد محمد عبد الحليم جوده٥ ليسانس حقوق
٢٥احمد محمد عبد الحى غنيم٦ ليسانس حقوق
٣٢احمد محمد عبد الرافع محمد٧ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد عبد الرحمن عبد السالم٨ ليسانس حقوق
٣٢احمد محمد عبد الرحمن عجوره٩ ليسانس حقوق

٢٩احمد محمد عبد الرحمن محمد امين القاضى١٠ حاسبات ومعلومات
٢٦احمد محمد عبد الرحيم عثمان١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧احمد محمد عبد السميع العباسى١٢ ليسانس حقوق
٢٣احمد محمد عبد السميع شعبان١٣ ليسانس حقوق
٢٩احمد محمد عبد الشكور عبد الحميد١٤ ليسانس حقوق
٢٣احمد محمد عبد العزيز سليمان١٥ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد محمد عبد العزيز محمد عبد الوهاب١٦ ليسانس حقوق
٢٧احمد محمد عبد العليم الفقى١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩احمد محمد عبد الفتاح البحيرى١٨ ليسانس حقوق
٢٧احمد محمد عبد الفتاح محمد١٩ ليسانس حقوق
٢٦احمد محمد عبد الفتاح محمد مكاوى٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد محمد عبد الكريم محمد القاضى٢١ حاسبات ومعلومات
٢٥احمد محمد عبد اللطيف الغايش٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٤احمد محمد عبد هللا بدوي٢٣ بكالوريوس فى التربية
٣٠احمد محمد عبد هللا عشماوى تعيلب٢٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤احمد محمد عبد المجيد حتاته٢٥ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد عبد المقصود حسن شكر٢٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢احمد محمد عبد المنعم على٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٤١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٤احمد محمد عبد المولى غانم٢٨ ليسانس حقوق
٣٢احمد محمد عبد الواحد٢٩ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد عبد الوهاب عبد الرازق٣٠ ليسانس اداب

صفحة ٤٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٢احمد محمد عزت الدمنهورى١ ليسانس حقوق
٢٨احمد محمد عزت عبد الواحد الكيالنى٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧احمد محمد عطا اللة٣ بكالوريوس تجارة
٣١احمد محمد عطيه ابراهيم٤ ليسانس حقوق
٢٥احمد محمد عقاد احمد٥ ليسانس حقوق
٢٧احمد محمد على اسماعيل٦ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد محمد على الدجله٧ زراعة
٢٧احمد محمد علي المشالي٨ بكالوريوس فى التربية
٢٩احمد محمد على سافوح٩ حاسبات ومعلومات

٢٤احمد محمد على محمد حسين١٠ حاسبات ومعلومات
٢٥احمد محمد على نوير١١ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد محمد على يوسف عتلم١٢ بكالوريوس تجارة
٣٠احمد محمد عماد الدين١٣ ليسانس حقوق
٢٩احمد محمد فؤاد احمد ابراهيم١٤ ليسانس اداب
٣٠احمد محمد فؤاد عبد العزيز سالم١٥ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد محمد فاضل عميرة١٦ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد فرج الكحالوى١٧ ليسانس حقوق
٣١احمد محمد فريد ابراهيم١٨ ليسانس حقوق
٢٨احمد محمد قطب ابو صيره١٩ ليسانس حقوق
٣١احمد محمد كامل محمود٢٠ ليسانس حقوق
٢٥احمد محمد كمحمد صيام٢١ ليسانس حقوق
٢٩احمد محمد محسن محمود عبد الحافظ٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٦احمد محمد محمد اسماعيل صالح٢٣ حاسبات ومعلومات
٢٦احمد محمد محمد الحايس٢٤ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد محمد محمد الشيخ٢٥ بكالوريوس فى التربية
٢٨احمد محمد محمد القنوم٢٦ ليسانس حقوق
٢٨احمد محمد محمد سراج٢٧ السن

صفحة ٤٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٦احمد محمد محمد عامر٢٨ ليسانس اداب
٢٨احمد محمد محمد عبد الكريم٢٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩احمد محمد محمد محمد عزب٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٤٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٩احمد محمد محمود حسن١ ليسانس حقوق
٢٧احمد محمد محمود عبد الباقي ماضي٢ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد محمد محمود عبد الرازق٣ ليسانس حقوق
٢٥احمد محمد مسعد يوسف٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨احمد محمد مصطفى خليفه٥ ليسانس اداب
٣١احمد محمد مصطفى صبره٦ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد مصطفى عبد الجليل٧ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد محمد ممدوح محمد٨ ليسانس حقوق
٣١احمد محمد منصور محمد٩ بكالوريوس تجارة

٢٩احمد محمد موسى يونس١٠ ليسانس حقوق
٢٦احمد محمد نجيب عبد الرحيم١١ ليسانس حقوق
٢٦احمد محمد نشأت محمد طايل١٢ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد محمد يسرى محمد حلمى حسن١٣ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد يوسف مرعى١٤ ليسانس حقوق
٢٣احمد محمدى عبد البصير١٥ ليسانس حقوق
٢٨احمد محمدى يوسف الدالى١٦ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد محمود احمد امين عبد اللة١٧ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد محمود احمد عبد هللا١٨ ليسانس حقوق
٢٨احمد محمود السعيد فايد١٩ ليسانس حقوق
٢٥احمد محمود بيومي الشرقاوي٢٠ بكالوريوس فى التربية
٢٦احمد محمود جاد ابو برعى٢١ ليسانس حقوق
٢٥احمد محمود حافظ ابو طالب٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٩احمد محمود سعيد الربعه٢٣ السن
٢٨احمد محمود صبرة محمد٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد محمود عامر عيسى٢٥ ليسانس حقوق
٢٣احمد محمود عبد الغنى محمد٢٦ ليسانس حقوق
٢٨احمد محمود عبد المنعم المزين٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٤٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٦احمد محمود محمد بدير٢٨ ليسانس حقوق
٢٧احمد محمود محمد محمد الشرقاوى٢٩ ليسانس حقوق
٢٢احمد مختار احمد رمضان صالح٣٠ بكالوريوس فى التربية

صفحة ٤٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧احمد مدحت احمد احمد ابو العمايم١ حاسبات ومعلومات
٢٣احمد مدحت عبد العزيز جويلى٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧احمد مدحت فهمى الجرس٣ ليسانس حقوق
٢٧احمد مرجان عبد العزيز عالم٤ حاسبات ومعلومات
٢٤احمد مرعى محمد ابو بكر٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩احمد مرغلى محمود حسن بسيونى٦ ليسانس اداب
٢٨احمد مروان محمد شاهين٧ بكالوريوس تجارة
٣١احمد مسعد العزب سيد٨ ليسانس حقوق
٢٥احمد مسعد حسينى البسيونى٩ ليسانس اداب

٢٩احمد مسعد سيد احمد بربر١٠ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد مسعد عبد العزيز وفا١١ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد مسعد عماد الدين زيان١٢ ليسانس حقوق
٢٥احمد مصطفى السيد عبد السالم١٣ ليسانس حقوق
٣٠احمد مصطفى على محمد النحاس١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧احمد مصطفى محمد ابو سكين١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١احمد مصطفى محمد مصطفى سعد١٦ ليسانس اداب
٢٧احمد ممدوح ابراهيم فرج١٧ ليسانس حقوق
٢٤احمد ممدوح زكريا عجاج١٨ ليسانس اداب
٣٠احمد موسى محمود عطيه١٩ ليسانس حقوق
٢٨احمد ناجى السعيد ابراهيم٢٠ ليسانس حقوق
٢٧احمد ناصر محمد الخولى٢١ ليسانس حقوق
٢٣احمد ناصر يوسف عبد المجيد٢٢ ليسانس حقوق
٢٧احمد نبيل احمد الشاذلى٢٣ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد نبيل عبد العزيز٢٤ ليسانس حقوق
٢٧احمد نبيل محمد السيد٢٥ حاسبات ومعلومات
٢٣احمد نبيل محمد عبد الستار على٢٦ زراعة
٣٠احمد نجا عبد القادر سافوح٢٧ ليسانس اداب

صفحة ٤٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٩احمد نجاح عبد الرازق٢٨ ليسانس حقوق

صفحة ٤٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣احمد نصر كمال عبد المجيد محضى١ ليسانس اداب
٢٦احمد نعيم احمد محمد زيدان٢ ليسانس حقوق
٢٥احمد هاشم محمد محمود المالوانى٣ ليسانس حقوق
٢٦احمد هانى كمال احمد٤ ليسانس حقوق
٢٦احمد هانى كمال الدين٥ ليسانس حقوق
٢٣احمد هشام محمود العجمي٦ بكالوريوس فى التربية
٢٧احمد هشام محمود محمد٧ ليسانس حقوق
٢٦احمد وجدى احمد السمنودى٨ ليسانس حقوق
٢٣احمد وجيه سعد ابراهيم٩ ليسانس حقوق

٢٩احمد وحيد احمد صديق١٠ ليسانس حقوق
٢٦احمد وليد حسين الميدانى١١ ليسانس حقوق
٢٧احمد وهبه السيد الرفاعى١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩احمد يحيى عبد هللا١٣ ليسانس حقوق
٣٢احمد يحيى موسى المرسى١٤ ليسانس حقوق
٢٢احمد يسرى حناوى ابراهيم١٥ ليسانس حقوق
٢٦احمد يسرى عبد الوهاب١٦ ليسانس حقوق
٢٤احمد يوسف محمود محمد١٧ ليسانس حقوق
٢٩ادهم خالد محمد كمال فتح هللا١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣ادهم محمد ابراهيم ابو ريه١٩ ليسانس حقوق
٢٥ادهم محمود عبد المجيد ابو النجا٢٠ ليسانس حقوق
٢٦ادهم ميسرة عبد المعطى٢١ ليسانس حقوق
٢٥اريج احمد عبد العزيز الدمنهورى٢٢ ليسانس اداب
٢٧ازهار احمد فتحى المليجى٢٣ ليسانس حقوق
٢٨اسامة ابراهيم عبد القادر سالم٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٣اسامة احمد توفيق احمد رمضان٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٤اسامة احمد محمد الطنطاوى٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٣اسامة حامد محمد البرى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٤٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٨اسامة محمد احمد دربالة٢٨ ليسانس حقوق
٢٥اسامة محمد السيد المرسي٢٩ بكالوريوس فى التربية
٢٨اسامة محمد سعيد محمد٣٠ بكالوريوس فى التربية

صفحة ٥٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤اسامة محمد عبد اللطيف محمد عيد١ بكالوريوس تجارة
٢٥اسامة محمد عبد الهادي موسي٢ بكالوريوس فى التربية
٣٠اسامة محمد محمد شرف الدين٣ بكالوريوس فى التربية
٢٤اسامه ابراهيم عبد الجواد اسماعيل٤ ليسانس حقوق
٣٠اسامه ابراهيم عبد الهيمن٥ ليسانس حقوق
٢٨اسامه احمد محمد المزين٦ ليسانس حقوق
٢٩اسامه احمد محمد رضوان٧ ليسانس حقوق
٢٥اسامه السيد ابراهيم ريشه٨ حاسبات ومعلومات
٢٤اسامه جمال مسعود عبد الحميد٩ ليسانس حقوق

٢٣اسامه رجب سعد شمس١٠ حاسبات ومعلومات
٢٧اسامه رمضان الدسوقى١١ ليسانس حقوق
٢٥اسامه رمضان محمد السيد١٢ ليسانس حقوق
٢٧اسامه عبد السالم ابراهيم خليل١٣ ليسانس حقوق
٣٢اسامه عبد الفتاح احمد١٤ ليسانس حقوق
٣٠اسامه عبد القادر الكومى١٥ ليسانس حقوق
٢٨اسامه محمد عبد الفتاح محمد١٦ ليسانس حقوق
٣٠اسامه محمد عبد الوهاب١٧ ليسانس حقوق
٢٧اسامه محمد محمد١٨ ليسانس حقوق
٢٨اسامه محمد موسى عبد هللا١٩ ليسانس حقوق
٢٣اسامه محمود احمد خليفه٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٤اسراء ابراهيم السيد خضر٢١ ليسانس حقوق
٢٥اسراء ابراهيم عبد الغنى الزلبانى٢٢ ليسانس اداب
٢٢اسراء احمد عبد هللا مصطفى٢٣ ليسانس حقوق
٢٢اسراء احمد عبد المنعم عامر٢٤ ليسانس حقوق
٢٤اسراء اسامه السيد حسن٢٥ ليسانس حقوق
٢٤اسراء السيد احمد السعدنى٢٦ ليسانس حقوق
٢٦اسراء حمدى ابو الغيط ابو طالب٢٧ ليسانس اداب

صفحة ٥١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤اسراء حمدى سعد زكى٢٨ ليسانس حقوق
٢٥اسراء رافت احمد الخضرى٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٣اسراء سرور محمد مصطفى٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٥٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٨اسراء سعيد محمد حافظ عمر١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤اسراء طارق عبد العزيز عماره٢ حاسبات ومعلومات
٢٦اسراء عبد الغنى يوسف ابراهيم٣ ليسانس حقوق
٢٣اسراء عيد ابراهيم عبد الحميد٤ ليسانس حقوق
٢٢اسراء فهيم احمد محمد٥ ليسانس اداب
٢٣اسراء مجدى السيد ابراهيم٦ ليسانس حقوق
٢٣اسراء محمد ابو الفتوح ابو المعاطى٧ ليسانس اداب
٢٣اسراء محمد احمد رضوان٨ ليسانس حقوق
٢٣اسراء محمد سمير عبد الحميد غلوش٩ بكالوريوس تجارة

٢٤اسراء محمد عبد العظيم بدر١٠ ليسانس اداب
٢٣اسعد سامى اسعد١١ ليسانس حقوق
٣٢اسعد سعد مصطفى البدوى١٢ ليسانس حقوق
٣٠اسعد عبد الحميد السيد١٣ ليسانس حقوق
٢٤اسعد ناجى محمد عايد١٤ ليسانس حقوق
٢٥اسالم ابراهيم شاهين مليجى١٥ ليسانس حقوق
٢٣اسالم ابراهيم عبد السالم السوسى١٦ حاسبات ومعلومات
٢٤اسالم احمد السيد رمضان سالم١٧ بكالوريوس تجارة
٢٩اسالم احمد السيد هيكل١٨ حاسبات ومعلومات
٢٣اسالم احمد سيد احمد عيطه١٩ حاسبات ومعلومات
٢٣اسالم احمد على القصاص٢٠ ليسانس حقوق
٢٢اسالم احمد محمد سالم٢١ ليسانس حقوق
٢٢اسالم السيد عبد اللطيف الدماطى٢٢ ليسانس حقوق
٢٨اسالم القطب محمود عماره٢٣ ليسانس حقوق
٢٨اسالم الكومى محمد الكومى٢٤ ليسانس حقوق
٢٧اسالم ايمن عبد الجواد رجب٢٥ حاسبات ومعلومات
٣٠اسالم جمال الدين عبد الفتاح٢٦ ليسانس حقوق
٣٠اسالم جمال حسن محمد٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ٥٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤اسالم جمال عبد السالم٢٨ ليسانس حقوق
٢٨اسالم جوده بيومى عجالن٢٩ ليسانس حقوق
٢٨اسالم حسنى عبد السالم٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٥٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤اسالم حمدى محمد حسنين الخواجه١ ليسانس اداب
٣٠اسالم درويش شعبان درويش مدكور٢ السن
٢٤اسالم رجب عبد الغفار على٣ ليسانس حقوق
٢٨اسالم سالم عبد الشقوق عبد المنعم٤ حاسبات ومعلومات
٢٦اسالم سعد عبد الفتاح محمود٥ ليسانس حقوق
٢٣اسالم سعيد محمود مطر٦ بكالوريوس تجارة
٢٤اسالم صالح فتحى صالح٧ ليسانس حقوق
٢٥اسالم طلعت على الهاشمى٨ ليسانس اداب
٢٦اسالم عادل محمد ماريه٩ حاسبات ومعلومات

٣٢اسالم عادل يونس سليم١٠ ليسانس حقوق
٢٨اسالم عبد الحسيب عبد العزيز١١ ليسانس حقوق
٢٥اسالم عبد الحليم السعيد محمد١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧اسالم عبد العزيز حسن عالم١٣ زراعة
٢٨اسالم عبد العليم محمد١٤ ليسانس حقوق
٢٥اسالم عبد الفتاح عبد السالم عبد الفتاح١٥ ليسانس اداب
٢٤اسالم عبد المنعم محمود حبيب١٦ ليسانس حقوق
٢٣اسالم عطيه سعيد العربى١٧ ليسانس حقوق
٢٨اسالم على حسين١٨ ليسانس حقوق
٢٩اسالم فتح هللا محمد الحداد١٩ ليسانس اداب
٢٩اسالم فتحى محمد محمود رجب٢٠ ليسانس اداب
٢٦اسالم فتوح عبد العزيز فتوح٢١ ليسانس حقوق
٢٢اسالم فوزى فتحى عطوه٢٢ بكالوريوس تجارة
٢١اسالم كرم السيد نصار٢٣ ليسانس حقوق
٢٥اسالم محمد احمد الشرقاوى٢٤ ليسانس حقوق
٢٦اسالم محمد احمد القط٢٥ ليسانس حقوق
٣٢اسالم محمد عباس الدمرداش٢٦ ليسانس اداب
٢٥اسالم محمد عبد الغفور طاحون٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٥٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٣اسالم محمد عبد الفتاح رياض٢٨ ليسانس حقوق
٢٩اسالم محمد فتحى الخولى٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٤اسالم محمد كامل سالمان٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ٥٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥اسالم محمد محروس المصرى١ ليسانس حقوق
٣٠اسالم محمد محمد احمد خضر٢ زراعة
٢٧اسالم محمدى عبد القوى٣ ليسانس حقوق
٢٩اسالم محمدى عبد الهادى٤ ليسانس حقوق
٢٤اسالم محمود احمد فايد٥ ليسانس حقوق
٢٤اسالم مصطفى العيسوى٦ ليسانس حقوق
٢٨اسالم مصطفى محمد البهنسى٧ ليسانس حقوق
٢٣اسالم هشام عبد الرازق٨ ليسانس حقوق
٢٣اسالم وجيه السعيد محمد اسماعيل٩ ليسانس اداب

٢٨اسماء ابو بكر حسن١٠ ليسانس حقوق
٢٤اسماء احمد ابو الفتح احمد١١ ليسانس حقوق
٢٧اسماء احمد احمد عبده١٢ ليسانس حقوق
٢٢اسماء احمد احمد محمد مراد١٣ ليسانس حقوق
٣٣اسماء احمد سليمان حسن١٤ ليسانس حقوق
٢٨اسماء احمد عبد الجواد١٥ ليسانس حقوق
٢٢اسماء احمد عبد الرحيم محمد١٦ ليسانس حقوق
٢٤اسماء احمد عبد القوى احمد١٧ ليسانس حقوق
٢٢اسماء احمد محفوظ السنجرجى١٨ ليسانس اداب
٢٩اسماء احمد مصطفى الكاشف١٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤اسماء اسماعيل عبد السالم اسماعيل٢٠ ليسانس حقوق
٣٠اسماء الحسينى عبد العال سرور٢١ ليسانس حقوق
٢٥اسماء السيد ابراهيم الشربينى٢٢ ليسانس حقوق
٢٣اسماء السيد احمد دغيدى٢٣ ليسانس حقوق
٢٤اسماء السيد السيد محمد٢٤ ليسانس حقوق
٢٧اسماء الصاوى ابراهيم البالط٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢اسماء المحمدى ابراهيم على٢٦ ليسانس حقوق
٣٠اسماء بسيونى جعفر احمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٥٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠اسماء ثروت محمد السيد٢٨ ليسانس حقوق
٣٢اسماء جاد عبد الحميد٢٩ ليسانس حقوق
٢٥اسماء جمال السيد شرشيره٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٥٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤اسماء جمال طه الشرقاوى١ ليسانس حقوق
٢٣اسماء جمال عبد العال نعيم٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥اسماء جمال على محمد سبق٣ بكالوريوس تجارة
٢٧اسماء جمال محمد عباس٤ ليسانس حقوق
٢٤اسماء جمال محمد عبد الحميد٥ ليسانس اداب
٢٩اسماء جمال محمد عيسى٦ ليسانس حقوق
٣٠اسماء جمال مصطفى سالم٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣اسماء حسام الدين عبد المطلب٨ ليسانس حقوق
٢٣اسماء حسانين ابراهيم الحلوجى٩ بكالوريوس تجارة

٢٩اسماء حسن احمد حسن الصاحى١٠ زراعة
٢٤اسماء حسن عبد الحميد١١ ليسانس حقوق
٣٢اسماء حسن عبد الرحيم ابو صقره١٢ ليسانس اداب
٢٨اسماء حسين محمود محمد١٣ بكالوريوس فى التربية
٢٦اسماء حلمى احمد دياب١٤ ليسانس اداب
٢٤اسماء حماده محمد بدران١٥ ليسانس حقوق
٢٥اسماء حمزه عبد الحميد الجخو١٦ ليسانس حقوق
٢٧اسماء رجب عبد السالم الشيخ١٧ ليسانس اداب
٢٢اسماء رضا حسن شحاته١٨ ليسانس حقوق
٣٠اسماء رمضان احمد الفخرانى١٩ ليسانس حقوق
٣١اسماء رمضان عطيه الوكيل٢٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣اسماء زيدان محمد زيدان رمضان٢١ ليسانس اداب
٢٩اسماء سامى ابراهيم الشرشابى٢٢ ليسانس حقوق
٢٧اسماء سعد شاكر شلبى٢٣ ليسانس حقوق
٢٥اسماء سعيد فوزى احمد الغزالى٢٤ حاسبات ومعلومات
٢٥اسماء سالمه السعيد على ناصر٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠اسماء سيد احمد محمود النجار٢٦ ليسانس اداب
٢٧اسماء شوقى محمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٥٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤اسماء عادل عبد المنعم السيد مندور٢٨ ليسانس اداب
٢٣اسماء عادل على ناصف٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٤اسماء عادل محمد عبد الدايم٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٦٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣اسماء عبد الحميد عبد الجليل ابو قمر١ حاسبات ومعلومات
٣٠اسماء عبد الرحمن حسين هجرس٢ ليسانس اداب
٢٣اسماء عبد الغنى محمد رحاب٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١اسماء عبد المحسن محمود محمد الشامى٤ ليسانس اداب
٣٠اسماء عبد المنعم ابراهيم٥ ليسانس حقوق
٢٤اسماء عطية عبد اللطيف القصراوى٦ بكالوريوس تجارة
٢٣اسماء على حسن مدكور٧ ليسانس حقوق
٢٣اسماء على عبد الفتاح حسين٨ ليسانس اداب
٢٨اسماء على محمد فاخر٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٢٥اسماء عيد السيد اصالن١٠ ليسانس حقوق
٣٠اسماء فؤاد انور احمد سنبل١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥اسماء فتحى محمد البندراوى١٢ ليسانس اداب
٢٣اسماء فهمى محمود سليمان١٣ ليسانس حقوق
٢٤اسماء لطفى ابو المطارم عبد الهادى١٤ بكالوريوس تجارة
٢٣اسماء محمد ابراهيم رضوان١٥ بكالوريوس فى التربية
٢٥اسماء محمد ابراهيم عبد الهادى١٦ ليسانس حقوق
٢٤اسماء محمد عبد الرؤوف على١٧ ليسانس حقوق
٢٩اسماء محمد عبد الرحمن الحاج على١٨ ليسانس اداب
٢٤اسماء محمد عبد المقصود عبد العزيز١٩ ليسانس حقوق
٢٥اسماء محمد عصام ابراهيم عطا٢٠ ليسانس اداب
٢٦اسماء محمد محمد السيد٢١ ليسانس اداب
٢٥اسماء محمد محمد عامر٢٢ ليسانس حقوق
٢٧اسماء محمد محمود عزام٢٣ ليسانس اداب
٢٢اسماء محمد يوسف محمد٢٤ ليسانس حقوق
٢٨اسماء محمود احمد منصور٢٥ ليسانس حقوق
٢٩اسماء محمود طة الشطالوي٢٦ بكالوريوس فى التربية
٢٩اسماء مسعد محمد العجيزى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٦١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٣اسماء مصطفى محمود سليم٢٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤اسماء نصر سيد احمد خليفه الشامى٢٩ ليسانس اداب
٢٧اسماء وهبه الششتاوى تعلب٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٦٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦اسماء يوسف ابراهيم ابو العزم١ ليسانس حقوق
٢٧اسماء يوسف ابراهيم العبيدو٢ ليسانس اداب
٢٤اسماعيل ابراهيم اسماعيل٣ ليسانس حقوق
٣٢اسماعيل السيد اسماعيل العزبى٤ ليسانس حقوق
٢٣اسماعيل حمدى اسماعيل اسماعيل٥ ليسانس حقوق
٣١اسماعيل رفعت اسماعيل عبد الحليم٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠اسماعيل عبد الجواد محمد الغايش٧ ليسانس حقوق
٢٨اسماعيل عبد النبى اسماعيل مصطفى٨ ليسانس حقوق
٢٥اسماعيل محمد اسماعيل٩ ليسانس حقوق

٢٢اسماعيل محمد اسماعيل الزبيدى١٠ بكالوريوس تجارة
٢٣اسماعيل محمد اسماعيل العطار١١ حاسبات ومعلومات
٢٥اسماعيل محمد اسماعيل غانم١٢ ليسانس حقوق
٢٣اسماعيل محمد اسماعيل محمد غرابه١٣ ليسانس حقوق
٢٩اسماعيل مصطفى اسماعيل الرفاعى١٤ ليسانس حقوق
٢٨اسمة مصباح محمد احمد١٥ ليسانس حقوق
٣٢اسمهان حمدي حامد شمخ١٦ بكالوريوس فى التربية
٢٧اسمهان محمد عبد المعطي عيد١٧ بكالوريوس تجارة
٢٩اشجان السعيد محمد اسماعيل١٨ ليسانس حقوق
٢٩اشرف ابراهيم محمد سرحان١٩ ليسانس حقوق
٢٥اشرف احمد محمد محمد٢٠ ليسانس حقوق
٢٧اشرف امين زكى النجار٢١ ليسانس اداب
٢٦اشرف سعيد محمد القللي٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٢اشرف عادل فتحى احمد٢٣ ليسانس حقوق
٢٤اشرف عاطف احمد موسى٢٤ ليسانس حقوق
٢٨اشرف عبد الفتاح محمد نصر٢٥ ليسانس حقوق
٢٨اشرف عبد المقصود على٢٦ ليسانس اداب
٢٥اشرف محمد احمد مندور٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٦٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦اشرف محمد محمد خليل عبد هللا٢٨ بكالوريوس تجارة

صفحة ٦٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦اشرف محمد محمد يوسف عبيد١ بكالوريوس تجارة
٣١افراج السعداوى على يوسف٢ ليسانس اداب
٢٦افنان مصطفى محمد محمد موسى٣ حاسبات ومعلومات
٣٠اكرام عبد الستار محمد ابو العنين٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥اكرامى سعيد محمد حسن٥ ليسانس حقوق
٣٢اكرم جالل محمد محرم٦ ليسانس حقوق
٢٣اكرم محمد محمد ابراهيم٧ ليسانس حقوق
٢٤االء السيد انسي رشوان٨ بكالوريوس فى التربية
٢٤االء السيد شوقى سلمان٩ ليسانس حقوق

٢٦االء فوزى ابراهيم سالم١٠ ليسانس حقوق
٢٤االء محمد صالح الدين مبروك١١ ليسانس حقوق
٢٨االء محمد محمد قشطة١٢ ليسانس حقوق
٢٤االء محمد مصطفى محمد١٣ ليسانس حقوق
٣١االمير ممدوحه محمد فتحى١٤ ليسانس حقوق
٢٩البكرى محروس البكرى الخولى١٥ ليسانس اداب
٢٨الحسن صالح سليمان الرفاعى١٦ حاسبات ومعلومات
٢٢الحسن عبد اللطيف محمد احمد١٧ بكالوريوس فى التربية
٢٦الحسن على رجب على١٨ ليسانس حقوق
٢٨الحسين عبد هللا احمد المكاوى١٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣الرفاعى شعبان محمد الرفاعى٢٠ ليسانس حقوق
٢٦الزهراء جابر الحسينى السعدنى٢١ بكالوريوس تجارة
٢٣السعيد احمد السعيد ابو هالل٢٢ ليسانس حقوق
٢٤السعيد سامى السعيد العدوى٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٦السعيد طلعت السعيد ابو شراره٢٤ ليسانس حقوق
٢٤السيد احمد السيد الشناوى٢٥ حاسبات ومعلومات
٢٧السيد احمد السيد يوسف٢٦ ليسانس حقوق
٢٥السيد احمد السيد يوسف الشال٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ٦٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٢السيد البيومى محمد الوحش٢٨ ليسانس حقوق
٢٥السيد بسيونى احمد قنديل٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٥السيد حسين السيد حسين٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٦٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦السيد حمدي موسي محمد هالل١ بكالوريوس فى التربية
٢٨السيد ربيع محمد غبور٢ ليسانس حقوق
٢٩السيد رسمى عبد هللا قلقيله٣ ليسانس حقوق
٢٥السيد زكريا عبد الناصر غانم٤ ليسانس حقوق
٢٤السيد سعد السيد شعبان٥ ليسانس حقوق
٣٢السيد سعيد عبد السالم٦ ليسانس حقوق
٢٨السيد سعيد عبد العظيم٧ ليسانس حقوق
٢٥السيد سعيد محمد الفقى٨ ليسانس حقوق
٣٠السيد صبحى نصر البربرى٩ ليسانس اداب

٢٥السيد صالح السيد عبد اللطيف١٠ بكالوريوس تجارة
٢٤السيد عاطف ابراهيم عبد الحميد١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤السيد عاطف السيد محمد سالمان١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦السيد عبد الباسط السيد١٣ ليسانس حقوق
٢٨السيد عبد الحميد السيد ابو امنة١٤ بكالوريوس تجارة
٢٢السيد عبد الحميد السيد مرعى١٥ ليسانس حقوق
٢٤السيد عبد العزيز احمد الغنام١٦ زراعة
٢٥السيد عبد هللا سليمان حسن الرفاعى١٧ بكالوريوس تجارة
٣٣السيد عبد ربه محمد السمرى١٨ ليسانس حقوق
٣٠السيد عثمان السيد١٩ ليسانس حقوق
٢٩السيد عطا السيد عطا هللا٢٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١السيد على على ابو غابه٢١ ليسانس حقوق
٢٨السيد فؤاد الدسوقى العجمى٢٢ ليسانس حقوق
٣٠السيد فوزى عبد الوهاب مصطفى٢٣ ليسانس حقوق
٢٦السيد محمد السيد احمد٢٤ ليسانس حقوق
٢٣السيد محمد السيد السيد٢٥ ليسانس حقوق
٣٠السيد محمد السيد الشاذلى٢٦ ليسانس اداب
٢٥السيد محمد السيد حجازى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٦٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤السيد محمد السيد عبد الواحد٢٨ ليسانس حقوق
٢٩السيد محمد السيد قنديل٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٣السيد محمد السيد محمد بدوى٣٠ حاسبات ومعلومات

صفحة ٦٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٠السيد محمد حسينى ابو صيره١ ليسانس حقوق
٣٠السيد محمود ابراهيم حواس٢ ليسانس اداب
٣٠السيد محمود ابراهيم محمود٣ ليسانس حقوق
٣٢السيد محمود محمد السيد٤ ليسانس حقوق
٢٤السيد مسعد السيد الشيمى٥ ليسانس حقوق
٢٨السيد مصطفى السيد النجار٦ ليسانس حقوق
٢٨السيد مصطفى السيد عشماوى٧ ليسانس حقوق
٣٠السيده ابراهيم عبد الشهيد ابو زيد٨ ليسانس حقوق
٢٢الشيماء ابو المعاطى ابراهيم الرشيدى٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٢٥الشيماء احمد درباله محمد١٠ ليسانس اداب
٣١الشيماء اسماعيل عمرى محمد١١ زراعة
٣٢الشيماء السيد ابراهيم السيد١٢ بكالوريوس تجارة
٢٦الشيماء جالل ابراهيم الحصرى١٣ ليسانس حقوق
٢٩الشيماء حسانين ابراهيم الحلوجى١٤ ليسانس اداب
٢٣الشيماء سعد زغلول امين محمد١٥ ليسانس اداب
٢٤الشيماء محمد محمد خليفه١٦ ليسانس حقوق
٢٣الشيماء محمد هشام١٧ ليسانس حقوق
٣٣الصاوى محمد اسماعيل على١٨ بكالوريوس تجارة
٢٣الطاهرة محمود حافظ١٩ ليسانس حقوق
٢٩العمده احمد سيد سليمان٢٠ ليسانس حقوق
٣٢الفت محمود رمضان ابراهيم٢١ بكالوريوس فى التربية
٢٧القاسم احمد محمد محمد٢٢ ليسانس حقوق
٢٥المرسي سميع المرسي الطنطاوي٢٣ بكالوريوس فى التربية
٣١المرسى محمد المرسى القزاز٢٤ ليسانس حقوق
٢٦المعتز اسماعيل سعيد حسين الشرقاوى٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧النبوي عبد المولي عبد الهادي٢٦ بكالوريوس فى التربية
٢٢الهام ابو الفتوح عبد الحميد سند٢٧ زراعة

صفحة ٦٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣الهام عبد الحميد عبد العزيز البصلى٢٨ ليسانس حقوق
٢٣الهام عمر ابراهيم الفوال٢٩ بكالوريوس فى التربية
٢٤الهام فتح محمد سيد احمد٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٧٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣١ام كلثوم فخر الدين ابو اليزيد حماد١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦امال حماده جاد الكريم عكاشه٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠امال درويش عبد العزيز درويش٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧امال عبد الحميد عبد الغنى العبد٤ السن
٣٠امال محمد عبد الحميد صادق٥ بكالوريوس تجارة
٢٨امانى  محمد احمد احمد خضر٦ ليسانس حقوق
٢٤امانى احمد محمد رشاد عبد المجيد٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢امانى السيد الميرغنى عيسى٨ ليسانس حقوق
٢٣امانى الشحات فهمى محمود٩ ليسانس حقوق

٢٥امانى بهاء الدين محمد احمد الجندى١٠ ليسانس حقوق
٢٤امانى حسانين حماده القاضى١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠امانى حسن محمد حسن السرسى١٢ بكالوريوس تجارة
٢٦امانى صالح السيد عفر١٣ ليسانس اداب
٢٦امانى عادل محمد الغنيمى١٤ ليسانس اداب
٢٦امانى عبد العزيز عبد الحسيب غالى١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨اماني عطا علي العمروسي١٦ بكالوريوس فى التربية
٢٤امانى عطيه عبد الهادى١٧ ليسانس حقوق
٢٩امانى على عبد العزيز يونس١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢امانى على عبد القادر زعفان١٩ ليسانس اداب
٣٠امانى عيد على داود٢٠ ليسانس حقوق
٢٥امانى فاروق احمد رمضان٢١ ليسانس حقوق
٢٧امانى محمد ابراهيم الشحات٢٢ ليسانس اداب
٢٣امانى محمد البندارى عبده٢٣ ليسانس حقوق
٢٥امانى محمد الدسوقى بسه٢٤ ليسانس اداب
٣٠امانى محمد السيد شكيب٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣امانى محمد عبد الفتاح مخيمر٢٦ ليسانس اداب
٢٣امانى محمد فيصل احمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٧١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٢امانى محمد محمد البيومى٢٨ ليسانس اداب
٣٣امانى محمود محمد االقرع٢٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢امانى مصطفى ابراهيم القمارى٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٧٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٢امانى يوسف عبد الحليم الدماطى١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢امجد عليوة الحسينى٢ ليسانس حقوق
٢٥امجد مصطفي ابو الفتوح الجوهري٣ بكالوريوس فى التربية
٢٧امل ابراهيم غريب علم الدين٤ ليسانس حقوق
٢٧امل احمد السيد الباره٥ حاسبات ومعلومات
٢٤امل ايهاب حواش احمد عامر٦ زراعة
٣١امل حامد البربرى٧ ليسانس حقوق
٢٦امل حامد شفيق حامد٨ ليسانس حقوق
٣١امل ريمون ميخائيل ذكي ميخائيل٩ بكالوريوس تجارة

٢٥امل سليمان عبد الفتاح عيسى١٠ ليسانس اداب
٣٠امل عبد النبى الدمرداش١١ ليسانس حقوق
٢٢امل على حامد على اسماعيل١٢ ليسانس حقوق
٢٥امل فوزى عبد العزيز١٣ ليسانس حقوق
٢٣امل محب محمد حجاج١٤ ليسانس حقوق
٢٥امل محمد احمد الشرقاوى١٥ ليسانس حقوق
٢٣امل محمد احمد عالم١٦ ليسانس اداب
٢٥امل مختار عطيه شبل١٧ ليسانس حقوق
٢٨امنية عادل محمود كوك١٨ ليسانس حقوق
٢٥امنيه احمد عبد القادر الشافعى١٩ ليسانس حقوق
٢٧امنيه احمد عبد الواحد السيد٢٠ ليسانس حقوق
٢٣امنيه السيد سليمان ابو جرز٢١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤امنيه رضا احمد حسن٢٢ ليسانس اداب
٢٧امنيه عادل محمود الهلباوى٢٣ ليسانس اداب
٢٧امنيه محمد حسين عبد الجواد٢٤ ليسانس حقوق
٢٤امنيه محمد سالم محمد٢٥ ليسانس حقوق
٢٧امنيه محمد عبد الفتاح الكردى٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٨امنيه وحيد عزت محمد٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٧٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠امير ابراهيم عبد الفتاح٢٨ ليسانس حقوق
٢٦امير حسان المعداوى ابراهيم٢٩ ليسانس حقوق
٣٠امير سالمه شحاته ابراهيم٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٧٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠امير عبد العاطى حسن١ ليسانس حقوق
٢٤امير عماد محمد محمد السيد٢ ليسانس حقوق
٢٤امير محروس نبية سليمان٣ ليسانس حقوق
٢٧امير محمد محمد السيد٤ ليسانس حقوق
٢٧اميرة ابراهيم محمد ابو زيد٥ ليسانس حقوق
٣٠اميرة ابراهيم محمد عبد العزيز٦ بكالوريوس فى التربية
٣١اميرة ابراهيم محمد نصير٧ ليسانس حقوق
٢٣اميرة جمال مسعود السيد٨ ليسانس حقوق
٢٥اميرة سعيد محمد شبل٩ ليسانس اداب

٣٢اميرة على محمد على شندى١٠ بكالوريوس تجارة
٢٤اميرة متولى البيلى شبل العشماوى١١ ليسانس اداب
٢٧اميره ابراهيم ابراهيم احمد المراسى١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦اميره ابراهيم السيد ابو زيد جنيدى١٣ ليسانس اداب
٢٢اميره ابو العزم ابو الفتح سالم١٤ حاسبات ومعلومات
٢٣اميره احمد احمد ثابت١٥ ليسانس حقوق
٢٣اميره احمد شاكر ابو الغيط الضوينى١٦ حاسبات ومعلومات
٢٥اميره احمد شوقى شرف الدين١٧ ليسانس حقوق
٢٣اميره احمد غازى فرح الزهيرى١٨ ليسانس اداب
٢٣اميره الحسينى السيد حديده١٩ زراعة
٢٤اميره السيد محمد عبد العزيز٢٠ ليسانس اداب
٢٤اميره الشناوى عبد العليم الغريب٢١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧اميره الضحاوى عبد السالم ضحاوى مبروك٢٢ ليسانس اداب
٢٨اميره جمال السباعى جانب٢٣ ليسانس حقوق
٢٤اميره جمال عمر بالل٢٤ ليسانس حقوق
٢٣اميره حسن على القريرى٢٥ ليسانس حقوق
٢٤اميره حسين فهمى عبد السالم٢٦ ليسانس حقوق
٢٣اميره رياض حنا ابراهيم٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٧٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٦اميره زكريا محمد البيومى٢٨ ليسانس حقوق
٢٧اميره سمير السيد الفخرانى٢٩ ليسانس حقوق
٢٦اميره شلبى حامد خليل عيسى٣٠ ليسانس اداب

صفحة ٧٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٠اميره عبد الحكيم محمد رزق١ ليسانس حقوق
٢٥اميره عبد العاطى عوض سالمه٢ ليسانس اداب
٢٩اميره عبد الفتاح حسين الصفطى٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧اميره عبد هللا محمد قطب٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧اميره عبد المحسن احمد محمد٥ ليسانس حقوق
٢٣اميره عطيه على ابو الصفا٦ ليسانس اداب
٣١اميره على حسانين حموده٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧اميره على محمد شلبى٨ ليسانس اداب
٢٨اميره عيد عباس غازى٩ ليسانس حقوق

٢٩اميره فتحى احمد ابو المجد خروب١٠ ليسانس حقوق
٢٨اميره فتوح كمال درجاله١١ ليسانس حقوق
٣٢اميره محمد امين قاسم١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤اميره محمد عبد الوهاب اسماعيل١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥اميره محمد عيسى السيد١٤ ليسانس حقوق
٢٥اميره محمد قطب الدخميس١٥ ليسانس حقوق
٢٣اميره محمد محمد يوسف١٦ ليسانس حقوق
٢٩اميره محمود عبد الحفيظ سليمان١٧ ليسانس حقوق
٢٧اميره محمود عبد اللطيف السقا١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥اميره محيى محمد حسن السقا١٩ زراعة
٢٢اميره مسعود عبد الحليم مسعود٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٧اميره مصطفى السيد جبر٢١ حاسبات ومعلومات
٢٧اميره مصطفى عليوه محمد الغرباوى٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤اميره مصطفى محمد رضا٢٣ ليسانس اداب
٢٩اميره مفرح فتحى البهى٢٤ ليسانس حقوق
٢٤اميره ياسر عبد الحكيم الديب٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤اميره ياسر عبد الحكيم الديب٢٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢اميرو محمد احمد زعيمه٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٧٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣١اميمة ابراهيم السيد حسن٢٨ بكالوريوس تجارة
٣٢امين محمد عبد المنعم المزين٢٩ ليسانس اداب
٢٤امينة سعيد عبد الحميد٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٧٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣١امينة على محمد عبد الفتاح١ ليسانس حقوق
٢٦امينه ابراهيم ابراهيم ابو حسامه٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧امينه ابراهيم محمود خربوش٣ ليسانس اداب
٢٦امينه ابراهيم هاشم البراجه٤ ليسانس اداب
٢٩امينه محمد ابراهيم بركه٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧انجى ابو المعاطى فريد ابو المعاطى٦ ليسانس اداب
٣٠انجى السعيد السعيد نوفل٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢انجى ايهاب عبد الحميد حمدى محمود٨ السن
٢٥انجى باشا كامل السيد شادى٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٢٤انجى عالء الدين عبد القادر١٠ ليسانس حقوق
٣٢انجى فؤاد عبد النبى سالمه١١ ليسانس اداب
٣٠انجى ممدوح محمد على١٢ ليسانس حقوق
٢٨انصارى سعد حسنين على١٣ ليسانس حقوق
٢٩انور على عبد الباسط١٤ ليسانس حقوق
٢٤انور محمد محمود حسن١٥ ليسانس حقوق
٢٨انور وجدى عبد هللا عبد الجواد١٦ ليسانس اداب
٢٦اهداء فؤاد ابراهيم عبد العزيز١٧ ليسانس حقوق
٣٢اياد السيد الشهادى دراج١٨ ليسانس حقوق
٢٢اية السعيد محمد سند١٩ بكالوريوس تجارة
٢٣اية جمال سعيد دويدار٢٠ بكالوريوس فى التربية
٢٣اية محمود محمد ابراهيم النجار٢١ بكالوريوس فى التربية
٢٤اية مصطفى احمد النويهى٢٢ ليسانس حقوق
٢٥اية نجاح علي ابو سعدة٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٥اية يحيى السيد عبد السالم٢٤ ليسانس حقوق
٢٦ايرينى اميل ادوار ينى٢٥ ليسانس اداب
٢٤ايرينى كامل توفيق كامل٢٦ ليسانس حقوق
٢٩ايمان ابراهيم مصطفى عبد الغنى النجار٢٧ زراعة

صفحة ٧٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦ايمان ابو المجد السيد٢٨ ليسانس حقوق

صفحة ٨٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣ايمان احمد احمد احمد الصياد١ بكالوريوس تجارة
٢٥ايمان احمد محمد حسين٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠ايمان احمد محمد حسين شلبي٣ بكالوريوس تجارة
٢٤ايمان احمد مصطفى االودن٤ ليسانس حقوق
٢٦ايمان السعيد محمد محمد٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢ايمان السيد احمد محمد كبش٦ بكالوريوس تجارة
٢٦ايمان السيد عبد العزيز على٧ ليسانس اداب
٢٨ايمان السيد محمد حماد٨ ليسانس حقوق
٢٦ايمان السيد محمد عبيد٩ السن

٢٨ايمان الششتاوى العزب النجار١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣ايمان الطيبى ابراهيم سعد١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧ايمان بكر عبد المنعم بكر القطيشى١٢ ليسانس اداب
٢٨ايمان جمال ابراهيم عبده١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢ايمان جمال على حيدار١٤ ليسانس حقوق
٢٩ايمان جوده محمد شلبى١٥ ليسانس حقوق
٢٢ايمان حامد جمعه مكى١٦ ليسانس حقوق
٢٣ايمان حسن حسن موسى١٧ ليسانس حقوق
٢٦ايمان حسن عيد حسن بسيونى١٨ بكالوريوس تجارة
٢٥ايمان حمدى عبد الرشيد دنيا١٩ ليسانس اداب
٢٧ايمان حمدى محمد الحبيش٢٠ ليسانس حقوق
٢٤ايمان زكى محمد القصيبى٢١ ليسانس حقوق
٢٢ايمان سالم عبد المنعم حشيش٢٢ ليسانس حقوق
٢٩ايمان سعد احمد فراج٢٣ ليسانس حقوق
٢٣ايمان سعيد على عبد العزيز الشهاوى٢٤ حاسبات ومعلومات
٢٣ايمان سليمان محمود٢٥ ليسانس حقوق
٢٤ايمان صابر بركات محمد حميده٢٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥ايمان صالح احمد حسين مشعل٢٧ ليسانس اداب

صفحة ٨١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥ايمان صالح محمد حبيب٢٨ حاسبات ومعلومات
٢٤ايمان طارق محمود محمود صالح٢٩ ليسانس حقوق
٢٩ايمان طلعت محمد السيد٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٨٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٥ايمان عادل سميح عوده١ ليسانس اداب
٢٥ايمان عادل محمد زويل٢ ليسانس اداب
٢٩ايمان عاطف حامد مصطفى٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠ايمان عباس محمد ابو العباس٤ زراعة
٢٦ايمان عبد الجواد امين عبد الجواد٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١ايمان عبد العزيز محمد ربيع٦ بكالوريوس تجارة
٣٠ايمان عبد العزيز نجيب غالم٧ ليسانس حقوق
٣٠ايمان عبد هللا عبد الرحمن عيسى٨ ليسانس اداب
٢٦ايمان عبد المهيمن عبد المهيمن٩ ليسانس حقوق

٢٥ايمان عبد الموجود محمد١٠ ليسانس حقوق
٢٣ايمان عبد الناصر عبد الفتاح١١ ليسانس حقوق
٢٦ايمان عالء الدين طه عيسى ابو حسين١٢ زراعة
٢٨ايمان على البسيونى دبور١٣ ليسانس اداب
٢٢ايمان عماد محمد الشيخ١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧ايمان فايد ابراهيم الشين١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧ايمان فتحى السيد عبد الرازق١٦ ليسانس اداب
٢٨ايمان مجدى زين العابدين احمد ندا١٧ حاسبات ومعلومات
٢٤ايمان مجدى فاروق سافوح١٨ ليسانس اداب
٢٩ايمان محمد ابراهيم ابو فراخ١٩ ليسانس اداب
٢٧ايمان محمد ابو اليزيد باشا٢٠ ليسانس اداب
٢٣ايمان محمد احمد محمود٢١ حاسبات ومعلومات
٢٢ايمان محمد السعيد المتولى٢٢ ليسانس حقوق
٢٥ايمان محمد السعيد النواحى٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦ايمان محمد السعيد نجا٢٤ ليسانس حقوق
٢٥ايمان محمد حامد حيدر٢٥ ليسانس حقوق
٢٣ايمان محمد عبد الفتاح محمد فتح٢٦ ليسانس اداب
٢٥ايمان محمد محمود٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٨٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٠ايمان محمود ابراهيم الشافعى٢٨ ليسانس حقوق
٢٨ايمان مختار على مخيمر٢٩ ليسانس اداب
٢٤ايمان مصطفى عبد المعطى٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٨٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤ايمان مصطفى عبد المقصود حجازى١ ليسانس اداب
٢٣ايمان مصطفى عبده عبده٢ حاسبات ومعلومات
٣٢ايمان نجا حسن البنا٣ ليسانس حقوق
٢٨ايمان نجاح حلمى بالل٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤ايمان هنداوى احمد هنداوى عوض٥ ليسانس اداب
٢٥ايمان وجيه رشاد سالم٦ ليسانس اداب
٢٣ايمان وحيد عبد المنعم السيد٧ ليسانس حقوق
٢٥ايمن ابراهيم عبد المنعم محمد٨ ليسانس حقوق
٣٠ايمن احمد محمد ابراهيم٩ ليسانس حقوق

٣٢ايمن احمد محمد غنيم١٠ ليسانس حقوق
٢٤ايمن اسماعيل احمد ابو النصر١١ ليسانس حقوق
٣٠ايمن البسوني طة مجاوري١٢ بكالوريوس فى التربية
٢٤ايمن السيد الشحات محمد مطاوع١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦ايمن حسن عبد المنعم المعايرجى١٤ ليسانس حقوق
٣١ايمن حسين السيد الهر١٥ ليسانس حقوق
٣١ايمن سيد ابو اليزيد حافظ١٦ ليسانس حقوق
٢٤ايمن سيد احمد محمد داود١٧ ليسانس حقوق
٣١ايمن عبد الكريم سيد احمد١٨ ليسانس حقوق
٢٣ايمن عزت ابراهيم المراكبى١٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧ايمن عمرو يوسف عبيد٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٧ايمن فتحى السيد محمود٢١ حاسبات ومعلومات
٢٩ايمن فتحى عبد الخالق الشربينى٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧ايمن فيصل محمد البهنسي٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٩ايمن كمال عبد الهادي سويلم٢٤ بكالوريوس فى التربية
٣٠ايمن محمد احمد هالل٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠ايمن محمد عبد الحميد٢٦ ليسانس حقوق
٢٩ايمن محمد كمال محمد يونس٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٨٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٢ايمن محمد لطفى محمد٢٨ ليسانس حقوق
٢٣ايمن محمد محمد عبد المعز٢٩ ليسانس حقوق
٣٠ايناس احمد محمد العشرى٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٨٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨ايناس السيد حسن على١ ليسانس حقوق
٣٢ايناس حسن محمد البدرى٢ ليسانس اداب
٢٨ايناس طه ابراهيم محمد٣ ليسانس حقوق
٢٣ايناس عبد العال عبد المجيد٤ ليسانس حقوق
٣٠ايناس فريد القطب الدبور٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨ايناس محمد على المتولى البربرى٦ ليسانس اداب
٢٢ايه ابو الفتوح احمد محمد سليم٧ بكالوريوس تجارة
٢٢ايه مصطفى عبد الجواد محمد سماحة٨ بكالوريوس تجارة
٣٢ايهاب ابراهيم السيد سليمان٩ ليسانس اداب

٢٤ايهاب احمد كامل ابو المجد١٠ ليسانس حقوق
٢٤ايهاب جمال عبد الفتاح عطا هللا١١ بكالوريوس فى التربية
٢٧ايهاب حامد احمد سيد احمد راشد١٢ زراعة
٣١ايهاب عبد الحميد عبد الفتاح١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤ايهاب عبد المنعم عبد السميع الحلوجى١٤ حاسبات ومعلومات
٢٤ايهاب فتحى توفيق حميده١٥ حاسبات ومعلومات
٢٥ايهاب محمد احمد حسين١٦ بكالوريوس تجارة
٢٨باسل سعد الدين على السيد١٧ بكالوريوس تجارة
٣٢باسم السيد عبد ربة محمد العشري١٨ بكالوريوس تجارة
٣٠باسم الهامى مصطفى درويش١٩ ليسانس حقوق
٢٥باسم امين قناوى محمد٢٠ ليسانس حقوق
٢٣باسم انور زين العابدين٢١ ليسانس حقوق
٢٨باسم كامل صابر محمد٢٢ زراعة
٢٥باسم محمد عبد القادر خميس٢٣ ليسانس حقوق
٢٤باسم محمد عبد ربه الششتاوى الجناينى٢٤ ليسانس اداب
٣٠باسم محمد محمد ابو جاعور٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٦باسنت نبيل يواقيم عبد الملك٢٦ ليسانس حقوق
٢٣بتول فوزى عبد البارى٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ٨٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٩بدر سمير احمد العقاد٢٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٣بدوى السيد بدوى شلبى٢٩ ليسانس حقوق
٣٢بركه السعيد محمد محمد ابو عيسى٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٨٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٢بسام صبحى جبر عطيه١ حاسبات ومعلومات
٢٥بسام عاصم عبد الحميد٢ ليسانس حقوق
٢٩بسام عبد الرازق عبد العزيز شلبى٣ بكالوريوس تجارة
٢٦بسام محمد عبد الستار احمد٤ ليسانس حقوق
٢٩بسام نبيه احمد الباجورى٥ زراعة
٢٨بسام نصر عبد العزيز ابو يوسف٦ ليسانس حقوق
٢٦بسمة ربيع السيد عبد الرحمن٧ بكالوريوس فى التربية
٣٠بسمة صالح السيد عبد اللطيف٨ ليسانس حقوق
٢٦بسمة علي محمود كامل احمد المغازي٩ بكالوريوس تجارة

٢٣بسمة محمد عبد الحميد الخولي١٠ بكالوريوس تجارة
٢٢بسمه ابراهيم عبد هللا حامد١١ ليسانس حقوق
٢٦بسمه احمد محمد القويشى١٢ ليسانس حقوق
٢٧بسمه السيد محمد زيدان١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦بسمه العيسوى المغاورى جابر١٤ ليسانس اداب
٢٣بسمه جمال محمد١٥ ليسانس حقوق
٢٣بسمه حامد مصطفى محمد النجار١٦ ليسانس اداب
٣١بسمه حلمى محمد حمد١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧بسمه سراج الدين محمد اسماعيل١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧بسمه سمير محمد الغمراوى١٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧بسمه سند عبد العال٢٠ ليسانس حقوق
٢٢بسمه طلعت عبد الستار سالمه٢١ ليسانس حقوق
٢٤بسمه عبد العزيز عبد العزيز السيد٢٢ ليسانس حقوق
٢٨بسمه عبد المنعم محمد عجيز٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥بسمه عصام عطيه النمر٢٤ ليسانس اداب
٢٢بسمه مبروك رجب محمد٢٥ زراعة
٢٧بسمه محمد السيد سعيد٢٦ ليسانس حقوق
٢٣بسمه محمد السيد هجرس٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٨٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥بسمه محمد عبد السميع نوح٢٨ ليسانس حقوق
٢٣بسمه محمد عبد المنعم احمد٢٩ ليسانس حقوق
٢٥بسمه محمد فؤادج زكى٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٩٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥بسمه محمود السيد محمود١ ليسانس حقوق
٢٤بسمه نبيل ابو اليزيد٢ ليسانس حقوق
٢٨بسمه وهبه محمد عبد المجيد٣ ليسانس حقوق
٢٤بسنت السعيد محمد على سيد٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢بسنت عادل نبيه عبد الغنى٥ ليسانس حقوق
٢٢بسنت ماجد محمد امام٦ ليسانس حقوق
٣٠بسنت مجدى محمد طه٧ ليسانس حقوق
٣٠بسنت مجدى محمد طه سعودى٨ ليسانس حقوق
٢٤بسنت محمد مندى عبد الكريم٩ ليسانس حقوق

٣٠بسيلة جمال عزت عبد المجيد سالم١٠ بكالوريوس تجارة
٢٨بسيونى السنوسى بسيونى ابراهيم١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠بشيوى عادل عازر بشارة١٢ بكالوريوس تجارة
٢٨بالل حسانين ابراهيم الحلوجى١٣ بكالوريوس تجارة
٢٧بالل حلمى سعد المالح١٤ السن
٢٤بالل عبد اللطيف ابراهيم١٥ ليسانس حقوق
٢٤بالل عبد هللا زكريا الهمشرى١٦ حاسبات ومعلومات
٢٤بالل محمد عبد العزيز العشماوى١٧ زراعة
٢٩بنيامين فرج منصور فرج الورداني١٨ بكالوريوس تجارة
٢٨بهاء اسماعيل على القديم١٩ ليسانس حقوق
٢٣بهاء النقراشى محمد عبد القادر٢٠ ليسانس حقوق
٣٢بهاء محمد السيد عيسى٢١ ليسانس اداب
٢٦بوال عزت متى داود فرج٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨بيتر اميل فهمى عبد الملك٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٦بيتر ناجي عبد الملك يوسف٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٨بيتر نبيل بنيامين ميخائيل٢٥ زراعة
٢٥بيشوى صموئيل كمال رفله٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٥بيشوى ميالد كامل عوض فرج٢٧ السن

صفحة ٩١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥بيومى على بيومى عالم٢٨ ليسانس حقوق
٢٤تامر جمال حسن التالوى٢٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦تامر سعد السيد جابر٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٩٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٠تامر صبحى عبد الحميد١ ليسانس حقوق
٢٨تامر صالح احمد على عبد الرحمن لطفى٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢تامر طلبه عطيه ابو جبل٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠تامر عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن٤ ليسانس حقوق
٣٢تامر عبد الفتاح محمد العزب٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥تامر فتوح رضوان ابراهيم٦ ليسانس حقوق
٢٧تامر محمد الكيالني محمد٧ بكالوريوس فى التربية
٢٩تامر محمد عبد الهادى محمد٨ ليسانس حقوق
٣١تامر محمد محمد على٩ ليسانس اداب

٢٦تقوى عبد المقتدر توفيق دومه١٠ بكالوريوس تجارة
٢٥تقوى محمد توفيق فتحى١١ ليسانس حقوق
٢٧تقى الدين احمد محمد١٢ ليسانس حقوق
٢٤تقى سعيد محمد محمد غريب١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤تقي صبحي راغب علي هاشم١٤ بكالوريوس فى التربية
٣١تهاني احمد عبد المهيمن١٥ بكالوريوس فى التربية
٢٦تهانى المداح محمد مصطفى جامع١٦ زراعة
٣٠تهانى عبد الرشيد ابراهيم زايد١٧ ليسانس حقوق
٣١تهانى على شعبان العروسى١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٣توفيق محمد نجيب توفيق عبدة١٩ بكالوريوس تجارة
٣٢توفيق نصر توفيق الخشاب٢٠ ليسانس حقوق
٢٦ثروت محمد السيد ابراهيم حنفى٢١ ليسانس اداب
٢٣ثريه على محمد عبد الحميد٢٢ ليسانس حقوق
٣٠جابر احمد محمد الشيخ٢٣ ليسانس حقوق
٢٥جاكلين سامى سعد ميخائيل٢٤ ليسانس اداب
٢٩جالل محمد عزيز االنه٢٥ ليسانس حقوق
٢٣جمال الدين السيد محمود الشاعر٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٩جمال حسن صبحى عبيد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٩٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٦جمال رضا متولي السودانى٢٨ بكالوريوس تجارة
٣٠جمال سعودى مرداش عبد الرحمن٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٤جمال شكرى محمد السيد٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٩٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧جمال طارق جمال الذهبى١ ليسانس اداب
٣٠جمال عبد الحميد عبد الجواد٢ ليسانس حقوق
٢٤جمال عبد الناصر مندوة٣ ليسانس حقوق
٢٩جمال محمد محمد كامل٤ ليسانس حقوق
٣١جمال منجى عبد المنصف نصير٥ بكالوريوس تجارة
٢٥جمعه رمضان جمعه محمد٦ ليسانس حقوق
٢٧جميل ناصر ميخائيل فرج٧ بكالوريوس تجارة
٢٨جهاد ابراهيم احمد احمد٨ ليسانس حقوق
٢٨جهاد احمد حامد الجنك٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٢٦جهاد احمد عبد الرؤف عطيه١٠ ليسانس اداب
٢٣جهاد السيد حامد محمد سنبلو١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧جهاد روضى عبد الفتاح الخولى١٢ زراعة
٢٨جهاد عاطف احمد الجوهرى يس١٣ ليسانس اداب
٢٧جهاد عبد الغنى عبد الغنى مبروك١٤ ليسانس اداب
٢٧جهاد على على الديب١٥ ليسانس اداب
٢٧جهاد محمد رزق ابو طاقة١٦ حاسبات ومعلومات
٢٧جهاد محمد عبد المنعم عرفه١٧ ليسانس حقوق
٢٧جوده عبد الظاهر ابراهيم غازى١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧جورج سمير رزق هللا١٩ ليسانس حقوق
٢٣جورج صابر اديب اسكندر٢٠ ليسانس حقوق
٣٠جورج فرانسيس سعد ميخائيل٢١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢جون سامح صبرى فهمى٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٤جون مدحت الشحات عطيه٢٣ ليسانس حقوق
٢٢جيالن عبد الجليل محسن عكة٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٦جيمانه كرم عطيه يوسف٢٥ ليسانس حقوق
٢٨جيهان اسامه محمود نصر ابو ريه٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٨جيهان يسرى محمد فؤاد عطوية٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٩٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٨حاتم عبد الحميد عبد هللا٢٨ ليسانس حقوق

صفحة ٩٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٢حاتم محمد سعيد عبد الفتاح البهنساوى١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨حاتم محمد عبد المحسن محمد٢ ليسانس حقوق
٣١حازم جالل عطيه عامر٣ بكالوريوس تجارة
٢٢حازم حمدى عبد المنعم عبد الجواد٤ ليسانس حقوق
٢٧حازم خالد محمد الشاعر٥ ليسانس حقوق
٢٧حازم خالد محمد وهدان٦ ليسانس حقوق
٣٢حازم عادل اسماعيل عصام٧ ليسانس حقوق
٢٥حازم عادل حلمي ابو زيد٨ بكالوريوس تجارة
٢٩حازم محمد السيد البرماوى٩ ليسانس حقوق

٢٨حازم محمد متولي ابوعنبر١٠ بكالوريوس فى التربية
٢٦حافظ عبد اللة حافظ محمد١١ بكالوريوس تجارة
٢٣حافظ عثمان حافظ الشحات١٢ بكالوريوس تجارة
٢٨حامد السعيد ابراهيم هيكل١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١حامد حسنى حامد المزين١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١حامد سعد محمد السيد خضر١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠حامد سيد احمد حامد اسماعيل١٦ ليسانس حقوق
٢٧حامد عاطف حامد عبد هللا١٧ ليسانس حقوق
٣١حامد عطيه حامد عبد هللا١٨ ليسانس حقوق
٢٥حامد محمد حامد١٩ ليسانس حقوق
٢٦حامد منير فتحى سالمه٢٠ ليسانس حقوق
٢٧حبيبه السيد عيسى مصطفى٢١ ليسانس حقوق
٢٤حذيفة محمد على الشيخ٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٥حذيفه فؤاد ابراهيم٢٣ حاسبات ومعلومات
٣٠حسام ابراهيم السيد بيومى٢٤ ليسانس اداب
٣٠حسام ابراهيم جابر احمد٢٥ ليسانس حقوق
٣٠حسام ابراهيم محمود ابراهيم٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٥حسام احمد بدوى يونس٢٧ زراعة

صفحة ٩٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦حسام احمد محمد عطا٢٨ حاسبات ومعلومات
٢٦حسام الدين ابراهيم عيد خليل٢٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥حسام الدين بركات بركات٣٠ ليسانس اداب

صفحة ٩٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤حسام الدين محمد امين١ ليسانس حقوق
٢٧حسام بخاطره عبد المعطى فراج٢ ليسانس حقوق
٢٦حسام بدير مهدى غالب٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤حسام حسن البنا عبد الحميد علي فرغلي٤ بكالوريوس تجارة
٢٢حسام حسن شوقى زين الدين٥ ليسانس حقوق
٢٥حسام حسن عبد الحميد ابراهيم٦ ليسانس حقوق
٢٨حسام حسن على العادلى٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠حسام حسن فتحى عبد الحميد رجب٨ حاسبات ومعلومات
٢٨حسام حمدى السباعى حيتو٩ ليسانس حقوق

٢٤حسام ربيع السيد زايد١٠ ليسانس حقوق
٢٥حسام سامى ضيف على١١ ليسانس اداب
٢٤حسام سمير حسن محمود عبد الفتاح١٢ بكالوريوس تجارة
٢٧حسام صبرى محمود داود١٣ بكالوريوس تجارة
٢٣حسام عاطف يونس امين١٤ ليسانس حقوق
٢٦حسام عبد العزيز فريد حمزه١٥ ليسانس حقوق
٣٢حسام فتوح غازى الشاذلى١٦ ليسانس حقوق
٢٣حسام ماهر مصطفي الدهراوى١٧ بكالوريوس تجارة
٢٧حسام محمد السعيد االحول١٨ السن
٢٧حسام محمد السيد شمس١٩ ليسانس حقوق
٢٨حسام محمد سعد حسن٢٠ ليسانس اداب
٢٧حسام محمد محمد برهام٢١ بكالوريوس تجارة
٣٠حسام محمد نصر الحنفى٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢حسام مصطفى مصطفى الصعيدى٢٣ ليسانس حقوق
٣١حسام هانى على السيارى٢٤ حاسبات ومعلومات
٢٧حسن ابراهيم حسن كريم٢٥ ليسانس حقوق
٣٠حسن ابو بكر حسن الجمل٢٦ ليسانس حقوق
٢٨حسن احمد ابراهيم عبد الحافظ الصعيدى٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ٩٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٢حسن احمد حسن احمد٢٨ حاسبات ومعلومات
٢٧حسن احمد حسن المشالى٢٩ ليسانس حقوق
٢٦حسن احمد حسن عراقيب٣٠ ليسانس اداب

صفحة ١٠٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤حسن اسماعيل عبد السالم شلبى١ ليسانس حقوق
٢٥حسن السيد على الفرارجى٢ ليسانس حقوق
٢٦حسن الششتاوي السيد ةالبنداوي٣ المعهد العالى للدراسات االدبية
٣٣حسن بسيونى حسن عبد القدوس٤ ليسانس اداب
٣١حسن سمير حسن درويش٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧حسن سيد مصطفى يونس٦ ليسانس حقوق
٢٤حسن عبد الرحمن محمود السعدنى٧ ليسانس اداب
٢٥حسن فتحى محمد قطب طاحون٨ السن
٢٤حسن فوزى حسن بدير٩ ليسانس حقوق

٢٤حسن محمد حسن السيد حسن١٠ حاسبات ومعلومات
٢٦حسن محمد حسن شرف١١ حاسبات ومعلومات
٢٤حسن محمد حسن محمد الخضرى١٢ ليسانس حقوق
٣٢حسن محمد عبد المجيد متولى١٣ ليسانس اداب
٢٦حسن مسعد حسن على١٤ بكالوريوس تجارة
٣٢حسن مسعد محمد عصر١٥ ليسانس اداب
٢٣حسن مصطفى السنوسى عطيه١٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥حسن مصطفى عبد السالم دويدار١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢حسناء جمال سعيد عيد١٨ بكالوريوس فى التربية
٢٧حسناء ماهر محمود البنا١٩ ليسانس اداب
٢٨حسناء محمد احمد حجازى٢٠ ليسانس حقوق
٢٣حسناء محمد السيد عبد الغني٢١ بكالوريوس فى التربية
٢٤حسناء محمود عبد الرحيم الحظ٢٢ بكالوريوس فى التربية
٢٦حسنية محمد عبد القوي القاضي٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٣حسنيه احمد عطيه الصباح٢٤ ليسانس حقوق
٢٧حسين احمد محمد ابراهيم٢٥ ليسانس حقوق
٢٦حسين السعيد على سالم٢٦ ليسانس حقوق
٢٦حسين السيد حسين الرشيدى٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١٠١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٦حسين حسين محمد عبد البر٢٨ حاسبات ومعلومات
٣١حسين سيد احمد الحسينى٢٩ ليسانس حقوق
٢٤حسين عبد الرحمن حسين هجرس٣٠ ليسانس اداب

صفحة ١٠٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨حسين عبد العزيز حسين محمد١ ليسانس حقوق
٢٧حسين عبد المنعم السيد بديوى٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦حسين على احمد شلبى٣ ليسانس حقوق
٣٠حسين عيسى رياض محمد٤ ليسانس حقوق
٢٦حسين محمد حسن محمد رمضان٥ ليسانس حقوق
٢٩حسين محمد حسين عبد الفتاح٦ بكالوريوس تجارة
٣٠حسين مسعد حسين وهدان٧ ليسانس حقوق
٢٦حسين نبيل حسين متولى شتيوى٨ ليسانس حقوق
٣٢حظوظ فتوح محمد عوض٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٢٥حلمى عادل حلمى على١٠ بكالوريوس تجارة
٣٠حمادة احمد محمد الجزا١١ بكالوريوس تجارة
٢٨حمادة رشدى ضيف زايد١٢ بكالوريوس تجارة
٢٦حمادة محمد عبد هللا الحزين١٣ ليسانس حقوق
٣٢حماده السيد محمد عبد القادر١٤ حاسبات ومعلومات
٢٦حماده جمال شوقى القطب١٥ حاسبات ومعلومات
٢٥حماده عادل ابراهيم مرسى١٦ ليسانس حقوق
٣٠حماده عاطف نصر ملك١٧ ليسانس حقوق
٢٩حماده محمد عبد الحميد البصال١٨ ليسانس حقوق
٣٢حماده محمود احمد نوفل١٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨حمدى احمد ابو المعاطى ابو جبل٢٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤حمدى عبد الوهاب بركات٢١ ليسانس حقوق
٢٥حمدى عفيفى محمد صالح الدين٢٢ ليسانس حقوق
٣١حمدى محمد احمد عبد الكريم٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧حمدى محمد اسماعيل الشنشورى٢٤ ليسانس حقوق
٣٢حمدى منصور عبد الغفار٢٥ ليسانس حقوق
٢٧حمديه شوقى محمد جمال الدين٢٦ ليسانس حقوق
٣٠حمزة على ابراهيم الشهاوى٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٠٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٣حمزة مصطفى رضوان حسين٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٣حموده حمزه حموده الحليس٢٩ ليسانس حقوق
٣٠حنان ابراهيم عبد القادر٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ١٠٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨حنان ابو الفتوح باشه١ ليسانس حقوق
٢٤حنان احمد عباس احمد٢ ليسانس حقوق
٢٣٦حنان الرفاعى على الرفاعى٣ ليسانس حقوق
٢٣حنان بدر نبوى محمد على٤ ليسانس اداب
٢٥حنان جمال محمودا لطنطاوى٥ ليسانس حقوق
٢٣حنان خالد محمد رزق٦ بكالوريوس تجارة
٣٢حنان زكريا حسن هجرس٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦حنان سعد المرسى حكيم٨ بكالوريوس فى التربية
٣٢حنان عبد الفتاح محمد عامر قنصوه٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٢٧حنان عبد المنعم عبد العزيز محمد مطر١٠ ليسانس اداب
٢٥حنان عزت صبحى مصطفى١١ ليسانس حقوق
٢٢حنان عماد ابراهيم عبد النعيم١٢ ليسانس اداب
٣١حنان محمد احمد مقبل١٣ ليسانس اداب
٣١حنان محمد السيد غنيم١٤ ليسانس حقوق
٢٤حنان محمد حافظ حامد١٥ ليسانس حقوق
٢٨حنان محمد حسين عبد العاطى١٦ ليسانس حقوق
٢٧حنان محمد عبد الخالق خالد١٧ ليسانس حقوق
٢٦حنان مفرح محمد مرسى١٨ ليسانس حقوق
٣١حوريه السعيد عبد السالم١٩ ليسانس حقوق
٢٨حياة السيد يوسف المتولى٢٠ ليسانس اداب
٣٢خالد ابرؤاهيم السيد شرف٢١ ليسانس حقوق
٣٠خالد ابراهيم بدير المنسى٢٢ زراعة
٢٦خالد ابراهيم محفوظ شعبان٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧خالد ابراهيم محمد رشوان٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٥خالد احمد محمد احمد عبد الوهاب٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣خالد احمد محمد زين العابدين صقر٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٢خالد الشناوى محمد يوسف٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٠٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨خالد جمال السيد ابو الوفا٢٨ ليسانس حقوق
٣٠خالد خيرى عبد اللطيف يوسف٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٥خالد راضى احمد٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ١٠٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٩خالد رفيق محمد احمد مصطفى بدوى١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣خالد سمير مدبولى٢ ليسانس حقوق
٢٥خالد شبل البسيونى محمد٣ ليسانس حقوق
٢٧خالد عادل اسماعيل عصام٤ ليسانس حقوق
٣٢خالد عبد الرافع عبد المجيد٥ ليسانس حقوق
٢٤خالد عبد الرحمن صادق سالم٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤خالد عبد المجيد احمد صالح٧ ليسانس حقوق
٢٤خالد عبد الناصر صالح على٨ ليسانس حقوق
٣١خالد على فاضل السعيد٩ ليسانس حقوق

٢٤خالد كامل ابراهيم محمد الحوتى١٠ ليسانس حقوق
٣٠خالد محمد احمد محمد عمار١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦خالد محمد السباعى مخلوف١٢ بكالوريوس تجارة
٢٥خالد محمد السيد احمد الششتاوى١٣ بكالوريوس تجارة
٢٧خالد محمد عبد الرحمن دبور١٤ حاسبات ومعلومات
٢٣خالد محمد عبد العزيز عبد العزيز١٥ ليسانس حقوق
٢٤خالد محمد عبد المجيد عكاز١٦ ليسانس حقوق
٢٩خالد محمد محمد حمدوة١٧ ليسانس حقوق
٢٢خالد محمود راشد محمد١٨ ليسانس حقوق
٣٠خالد محمود عبد ربه١٩ ليسانس حقوق
٢٦خالد مسعد عوض شاهين٢٠ ليسانس حقوق
٢٦خديجه عبد المنعم عبد الرحمن الحجر٢١ ليسانس اداب
٣٠خضره عبد الباقى عبد الجواد ابراهيم٢٢ ليسانس اداب
٢٣خلود محمد الدسوقى تايب٢٣ حاسبات ومعلومات
٣٢خلود مصطفى السيد جبر٢٤ ليسانس حقوق
٢٣خليفه رضا فرج الفيشاوى٢٥ ليسانس حقوق
٢٣خليفه مصطفى خليفه سليمان٢٦ ليسانس حقوق
٢٥خيرى خيرى عبد العزيز٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٠٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٩خيرى صالح خير هللا جادو٢٨ حاسبات ومعلومات
٢٧داليا احمد عبد الحميد حسن٢٩ ليسانس حقوق
٢٣داليا السيد احمد السكين٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ١٠٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥داليا جابر عبد الغنى مخلوف١ ليسانس اداب
٢٩داليا حمدى محمد عبد الفتاح ابو الخير٢ بكالوريوس تجارة
٣١داليا رجب عبد الغنى قويدح٣ بكالوريوس تجارة
٢٦داليا زغلول رمضان سعفان٤ ليسانس حقوق
٢٣داليا عاطف عبد الحميد محمد٥ ليسانس حقوق
٢٧داليا عبد الحسيب عبد العزيز٦ ليسانس حقوق
٢٨داليا عبد هللا عطا الرفاعى٧ ليسانس اداب
٢٦داليا عبد الهادى فهمى حسين٨ ليسانس حقوق
٢٨داليا عيسى ابو المجد ربيع٩ ليسانس حقوق

٢٧داليا كليب احمد حسن١٠ ليسانس اداب
٢٤داليا محمد بسيونى الجندى١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨داليا محمد حامد حسن١٢ ليسانس اداب
٣٠داليا هوارى احمد شوقى الهوارى١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١دعاء ابراهيم السيد حسين١٤ ليسانس اداب
٢٩دعاء ابراهيم عاشور احمد١٥ ليسانس حقوق
٢٣دعاء ابراهيم عبد الفتاح١٦ ليسانس حقوق
٢٣دعاء ابراهيم عبد المحسن المشد١٧ ليسانس حقوق
٣٢دعاء ابراهيم محمد متولي١٨ ليسانس حقوق
٢٦دعاء احمد عبد الرازق بكر١٩ ليسانس حقوق
٢٩دعاء احمد عبد النبى حسن٢٠ ليسانس حقوق
٢٨دعاء الدسوقى رمزق الدسوقى٢١ ليسانس حقوق
٣٠دعاء السعيد عبد الفتاح٢٢ ليسانس حقوق
٣١دعاء السيد ابراهيم القاضى٢٣ ليسانس حقوق
٢٨دعاء السيد عبد التواب جاب هللا٢٤ ليسانس اداب
٢٥دعاء امين عوض الحداد٢٥ ليسانس اداب
٢٢دعاء جاد عبد العظيم هالل٢٦ ليسانس حقوق
٢٧دعاء جمال عبد السالم السنباطى٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١٠٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٩دعاء حسين محمد ابراهيم٢٨ ليسانس حقوق
٣١دعاء زكرا جزر بلضم٢٩ ليسانس اداب
٢٢دعاء سعد عطيه سعد٣٠ ليسانس اداب

صفحة ١١٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٨دعاء سويلم علي سويلم١ بكالوريوس فى التربية
٢٧دعاء صالح فاروق ابو مزج٢ ليسانس اداب
٣١دعاء طارق محمد العشرى٣ ليسانس اداب
٣٠دعاء عادل محمد صديق عبد الخالق٤ ليسانس اداب
٢٤دعاء عاطف محمد الشال٥ ليسانس حقوق
٣٢دعاء عبد الجليل الحسانين رسالن٦ ليسانس اداب
٢٩دعاء عبد السالم شمس الدين٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧دعاء عبد الناصر زكى السيد٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧دعاء عبد الوهاب شاويش٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٣٠دعاء عبد الوهاب محمود الخليفه١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣دعاء على جمعه البربرى١١ ليسانس اداب
٣١دعاء على فرج عمران١٢ بكالوريوس تجارة
٢٢دعاء فوزى محمد عبيد١٣ ليسانس اداب
٢٨دعاء مجدي محمد عبد العظيم العوضى١٤ بكالوريوس تجارة
٢٢دعاء محمد محمد يونس١٥ حاسبات ومعلومات
٣٠دعاء محمود احمد محمود١٦ ليسانس حقوق
٢٥دعاء مصطفى عبد الحليم السقا١٧ بكالوريوس تجارة
٢٨دعاء مصطفى على الفرماوى١٨ ليسانس حقوق
٣١دنيا حمدى محمد شليمه١٩ ليسانس حقوق
٢٣دنيا طلعت حماد حامد٢٠ ليسانس حقوق
٢٥دنيا محمد سعيد مرسى عبد الرحمن٢١ ليسانس اداب
٢٥دنيا مصطفي امين عبد المجيد٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٤دنيا ناجى فتحى محمد٢٣ ليسانس حقوق
٢٥دوميس عزيز سعد عبد العزيز٢٤ ليسانس حقوق
٢٢ديانا خالد السيد عبده٢٥ ليسانس حقوق
٢٤دينا ابراهيم ابراهيم عبد هللا٢٦ ليسانس حقوق
٢٤دينا ابراهيم عبد المنعم الشاذلى٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ١١١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣١دينا احمد عبد المقصود عماره٢٨ بكالوريوس تجارة

صفحة ١١٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦دينا احمد مصطفى العبد١ ليسانس حقوق
٢٧دينا احمد يوسف احمد٢ ليسانس حقوق
٢٤دينا اشرف محمد سعيد٣ ليسانس حقوق
٣٢دينا السيد سليمان على٤ ليسانس حقوق
٣٢دينا العدوى محمد المنير٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧دينا العيسوى عبد العزيز درويش٦ ليسانس حقوق
٢٥دينا جمال عبد العزيز عباس٧ ليسانس حقوق
٣١دينا حامد عبد الكريم الفحل٨ ليسانس حقوق
٢٨دينا حسن محمد شكر٩ ليسانس اداب

٢٣دينا حسن مصطفى عبد الدايم١٠ ليسانس حقوق
٢٥دينا حسين محمد العيارى١١ ليسانس حقوق
٢٥دينا خطاب نجاح عباس١٢ ليسانس حقوق
٢٧دينا خيرت حامد ابراهيم موسى١٣ بكالوريوس تجارة
٢٥دينا صالح ابو اليزيد بسيونى١٤ ليسانس حقوق
٢٩دينا عادل حامد ابو العزم١٥ ليسانس حقوق
٢٤دينا عبد البارى عبد المعبود شلبى١٦ ليسانس اداب
٢٥دينا عبد المنعم محمد سعيد١٧ بكالوريوس تجارة
٢٦دينا عز الدين جبر جبر١٨ ليسانس اداب
٢٤دينا عمر عبد العزيز العشماوى١٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩دينا فوزى محمد عبد هللا الحوتى٢٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤دينا كمال ابو ضيف محمد٢١ ليسانس اداب
٢٦دينا ماهر شفيق سعد٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٩دينا محمد احمد محمد العطره٢٣ ليسانس اداب
٢٢دينا محمد حمدى زكى٢٤ ليسانس حقوق
٢٧دينا محمد عبد العزيز محمد٢٥ ليسانس حقوق
٢٧دينا محمد مصطفى احمد هاشم٢٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥دينا محمد هشام محمد فتحى احمد موسى٢٧ السن

صفحة ١١٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤دينا مصطفى درويش الشاعر٢٨ ليسانس اداب
٢٤دينا مصطفى عبد الفتاح المهدى محمد٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٧دينا نبيه ابراهيم مازن٣٠ زراعة

صفحة ١١٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٩دينا وليد هشام عباس١ ليسانس حقوق
٣١دينا يسرى عبد الرحمن٢ ليسانس حقوق
٢٣ذكي محمد محمد سليمان خليل٣ بكالوريوس تجارة
٢٨رؤى اسماعيل راغب حافظ٤ ليسانس اداب
٢٥رائد حسن محمد ابراهيم سالم٥ حاسبات ومعلومات
٢٥رائد على شبل على ابراهيم٦ ليسانس اداب
٢٧رائد عونى عبد هللا العش٧ ليسانس حقوق
٣١رابحة حامد عبد ربة سيد٨ ليسانس حقوق
٢٦رابعة رمضان محمد عبد المعطى٩ ليسانس حقوق

٢٦راتب ابراهيم ابراهيم سليمان١٠ ليسانس حقوق
٢٥راتب شعبان محمد النشار١١ ليسانس حقوق
٢٨رامى بركات بركات ماريه١٢ ليسانس اداب
٢٥رامي جمال عبد المجيد مسعود١٣ بكالوريوس تجارة
٣٠رامى رجب عبد القادر حجاج١٤ ليسانس حقوق
٣٠رامى سالمه عبد الباسط عبد الحليم١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١رامى سمير السيد الفخرانى١٦ ليسانس اداب
٢٦رامى صابر على المرسى١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١رامى عبد الهادى محمد عبد الجواد١٨ ليسانس حقوق
٢٤رامى كرم محمد زغلول١٩ ليسانس حقوق
٢٥رامى كمال سالم بيومى الشورية٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٦رامى لطفى كامل محمد٢١ ليسانس حقوق
٢٩رامى محمد السيد على خير٢٢ ليسانس حقوق
٢٣رامى محمد جمال جعفر زين العابدين٢٣ بكالوريوس تجارة
٣٠رامى محمد عبد الحليم حسن السحيمى٢٤ حاسبات ومعلومات
٢٩رامى محمد عيسوى احمد٢٥ ليسانس حقوق
٢٨رامى محمد فرج عزام٢٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥رامى محمود احمد عبد العال٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١١٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٢رانا جمال محمود عبد الحميد داوود٢٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤رانا محمد على حسن٢٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢راندا السباعى سيد احمد الششتاوى٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١١٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٢راندا ربيع طه عياد١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢راندا عاطف عبد المعبود داود٢ ليسانس حقوق
٣١راندا فكرى بدوى مسلم٣ ليسانس اداب
٢٥راندا ممدوح السيد ابو المعاطى٤ ليسانس حقوق
٢٩رانيا ابراهيم عبد اللطييف محمد٥ ليسانس اداب
٢٩رانيا احمد فهمى الزناتى٦ ليسانس اداب
٢٦رانيا الصاوى ابو زيد البرلسى٧ ليسانس حقوق
٢٣رانيا رجب على شلبى٨ ليسانس حقوق
٢٨رانيا رياض عبد العاطى محمد٩ ليسانس حقوق

٢٤رانيا سعد شبل قمر الدولة ندا١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧رانيا سعيد ابو العال جمعه١١ بكالوريوس تجارة
٢٧رانيا سعيد العشرى احمد خاطر١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤رانيا سالمة عبد الفتاح شهود١٣ بكالوريوس تجارة
٢٨رانيا صالح الدين محمد المراسى١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠رانيا عبد الفتاح عطا الكومى١٥ ليسانس حقوق
٣٢رانيا على محمد احمد١٦ ليسانس حقوق
٢٧رانيا فايز عبد الغنى عيسى١٧ حاسبات ومعلومات
٣١رانيا لطفى ابو المكارم عبد الهادى١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣رانيا محمد الشتناوى محمود١٩ ليسانس حقوق
٢٧رانيا محمد على فهمى الجاويش٢٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦رانيا محمد فهيم المصليحى٢١ ليسانس اداب
٢٥رانيا محمود بسيونى محمد زرير٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧رانيا نجيب حامد المحالوى٢٣ زراعة
٢٨راوية عالء الدين السيد٢٤ ليسانس حقوق
٢٧رباب الدسوقى ابراهيم السيد٢٥ ليسانس حقوق
٢٨رباب حلمي السيد محمد٢٦ بكالوريوس فى التربية
٢٨رباب سليمان السيد سليمان المليجى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١١٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧رباب على محمد عسكر٢٨ ليسانس حقوق
٢٣رباب محمود محمد اسماعيل عياد٢٩ ليسانس حقوق
٣١رباح ممدوح فهمى نصير٣٠ حاسبات ومعلومات

صفحة ١١٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨ربيع جمال محسن طلحه١ ليسانس اداب
٢٨ربيع عباس عباس٢ ليسانس حقوق
٢٨ربيع على عبد النبى عرسه٣ ليسانس حقوق
٣٠رجب السيد عبد المنصف يوسف حجاج٤ بكالوريوس تجارة
٢٩رجب عبد الرحمن عبد السميع٥ ليسانس حقوق
٢٣رحاب ابراهيم احمد سيد احمد النجار٦ ليسانس اداب
٢٤رحاب ابو العزم طه عطيه القرمانى٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩رحاب احمد مصطفى غزال٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢رحاب السيد فتحى عبد الفتاح٩ ليسانس حقوق

٢٣رحاب حامد عبد الكريم الفحل١٠ زراعة
٢٢رحاب حسنى عبد العاطى١١ ليسانس حقوق
٢٥رحاب رجب محمد ابو طالب١٢ حاسبات ومعلومات
٢١رحاب علي اسماعيل الدسوقي١٣ بكالوريوس فى التربية
٢٥رحاب محمد مرتضى عبد القادر١٤ ليسانس حقوق
٢٩رحاب مسعد محمد البلتاجى١٥ ليسانس اداب
٣٠رحمه زكى محمود جمعه١٦ ليسانس حقوق
٢٤رزق السيد على البسيونى١٧ بكالوريوس تجارة
٢٤رزق عنتر مصطفى شلوع١٨ بكالوريوس تجارة
٢٨رسميه عبد هللا فوزى عيد بكر زيدان١٩ ليسانس اداب
٣١رشا ابراهيم رضوان الشيخ٢٠ ليسانس حقوق
٣١رشا ابو شادى محمود الشناوى٢١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١رشا احمدى عطية حربى٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٧رشا اسماعيل عبد المنعم خليفه٢٣ ليسانس اداب
٢٣رشا الشحات ابو زيد العش٢٤ ليسانس اداب
٣٠رشا حمدى عبد السالم جمعه٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥رشا سعد حسن سعد٢٦ ليسانس حقوق
٢٦رشا سيد خلف اللة عبد المنعم٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ١١٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٧رشا عبد الخالق عبد الحميد السعدنى٢٨ حاسبات ومعلومات
٢٥رشا عبد الرازق مصطفى شاهين٢٩ ليسانس حقوق
٢٦رشا عبد الرازق مصطفى شاهين٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ١٢٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٩رشا عز الدين عبد الحميد مرسى١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠رشا محمد ابراهيم الكفافى٢ بكالوريوس تجارة
٣٢رشا محمد عباس بسيونى٣ ليسانس اداب
٣١رشا محمد مرشدى محمد ابو ابراهيم٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠رشوان رشوان حميده جمعه٥ ليسانس حقوق
٢٧رضا احمد شبل٦ ليسانس حقوق
٢٦رضا احمد عبد العاطى شهاب الدين٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦رضا اسماعيل على الخنيزى٨ ليسانس حقوق
٣٠رضا السعيد السيد عبد الغفار٩ ليسانس حقوق

٢٦رضا رجب عبد المنعم محمد١٠ ليسانس حقوق
٢٩رضا عبد العزيز ابو زيد علي١١ بكالوريوس فى التربية
٢٨رضا عبد الفتاح اسماعيل صقر١٢ ليسانس حقوق
٢٥رضا على عبد الرؤوف صقر١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١رضا عوض هللا بركات١٤ ليسانس حقوق
٣٠رضا كمال طه عبد الحميد١٥ ليسانس حقوق
٢٥رضا لطفي طة عيسى١٦ بكالوريوس فى التربية
٣١رضا محمد عبد السالم فهيم١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧رضا محمود عبد الفتاح النجار١٨ ليسانس حقوق
٢٨رضا محمود عبد هللا محمود١٩ ليسانس حقوق
٢٤رضاب حمدى محمد محمد بلحه٢٠ ليسانس حقوق
٣٠رضوى احمد حامد بيومى ابراهيم٢١ ليسانس اداب
٢٧رضوى احمد عبد الحليم فتح هللا٢٢ ليسانس حقوق
٢٤رضوي السعيد محمد محمد الخولي٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٢رضوى عادل ابراهيم نجيب٢٤ ليسانس حقوق
٣٠رضوى عاطف السعيد زكى٢٥ ليسانس حقوق
٢٤رضوى عبد اللطيف مصطفى عبد اللطيف٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٣رضوى على محمد امين٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٢١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٣رضوى محمد غالب احمد٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٤رغداء رأفت عبد الفتاح٢٩ ليسانس حقوق
٢٦رغده شريف خالد النادى٣٠ حاسبات ومعلومات

صفحة ١٢٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤رغده عبد الستار على ابراهيم على١ ليسانس حقوق
٢٢رغده محمد حلمى محمد٢ ليسانس حقوق
٢٣رغده محمد عبد الرحمن الحفنى٣ ليسانس حقوق
٢٤رفعت مصطفى رفعت مصطفى٤ ليسانس حقوق
٢٣رفيده صالح ابراهيم محمد غريب النجار٥ ليسانس اداب
٢٨رفيده يوسف حسن يوسف٦ ليسانس حقوق
٢٨رمزى محمد اسماعيل الطيار٧ ليسانس حقوق
٢٣رمضان سعيد القطب عامر٨ ليسانس حقوق
٢٩رمضان عوض عبد العزيز ابو رحمه٩ ليسانس حقوق

٢٥رمضان محمد رمضان١٠ ليسانس حقوق
٣١رمضان محمد عبد الحميد النوسان١١ بكالوريوس فى التربية
٢٣رنا ابراهيم سعيد سراج١٢ ليسانس حقوق
٢٦رنا اشرف يحيى١٣ ليسانس حقوق
٢٥رنا عبد الفتاح حافظ عبد الفتاح١٤ ليسانس حقوق
٢٤رهام عزت عبده شالل١٥ ليسانس اداب
٢٩رواء محمود عبد الفتاح الشافى١٦ بكالوريوس تجارة
٢٦روان محمد سمير ابراهيم العبد١٧ حاسبات ومعلومات
٢٤روان محمد محيي الدين احمد طه١٨ ليسانس اداب
٢٢روضه مختار احمد عبد القادر١٩ ليسانس حقوق
٢٣رومانى ناجى عبد هللا٢٠ ليسانس حقوق
٢٢رويدا محمد فؤاد محمد نصر٢١ ليسانس اداب
٢٧ريم ابو الفتوح ابراهيم٢٢ ليسانس حقوق
٢٣ريم جمال محمود عبد الحميد داود٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧ريم عبد الخالق محمد كشكول٢٤ بكالوريوس تجارة
٣٠ريمون سمير شحاته معوض فانوس٢٥ حاسبات ومعلومات
٣٠ريمون صبحى لطفى ابراهيم٢٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥ريمون عماد صهيون صليب٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٢٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٢ريهام ابراهيم محمد الحويجى٢٨ ليسانس حقوق
٣٠ريهام اسامه على السيد٢٩ ليسانس حقوق
٢٥ريهام امين سالمان يحيى٣٠ ليسانس اداب

صفحة ١٢٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣١ريهام حسن على شهاوى١ بكالوريوس تجارة
٢٤ريهام حسين عبد المنعم فياض٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣ريهام حلمى المحمدى الجدامى٣ ليسانس حقوق
٢٣ريهام حمدى محمود فاضل خورشيد٤ بكالوريوس تجارة
٢٩ريهام خيرى عبد العظيم اسماعيل بدوى٥ ليسانس اداب
٢٢ريهام صالح على ابو العنين معروف٦ ليسانس اداب
٢٥ريهام عبد الجواد عثمان االفندى٧ ليسانس اداب
٢٤ريهام عبد السالم شحاته محمد٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١ريهام محمد السعيد محمد عبد ربه٩ ليسانس اداب

٢٢ريهام محمد محمد عبد السالم١٠ زراعة
٣١ريهام محمد يوسف السيد سعدون١١ ليسانس اداب
٢٦ريهام محمود عبد الحميد سالمة١٢ بكالوريوس فى التربية
٢٤ريهام محمود على العماوى١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥زاهر عبد الناصر محمود البرلسى١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦زغلول ابراهيم عبد المحسن العايدى١٥ بكالوريوس تجارة
٢٧زكريا احمد زكريا غنيم١٦ ليسانس حقوق
٢٤زكريا محمد جالل عبد الخالق١٧ ليسانس حقوق
٢٤زكريا يحيى زكريا الخياط١٨ ليسانس حقوق
٢٥زهراء ابراهيم السيد عبد الرؤوف١٩ ليسانس حقوق
٢٣زهراء محمد سالم شكل٢٠ ليسانس حقوق
٣٢زهره عبد الفتاح حامد المليجى٢١ ليسانس حقوق
٢٢زوزو المصلحى ابراهيم حسن٢٢ ليسانس حقوق
٢٦زياد عزمى محمود زكى٢٣ ليسانس حقوق
٢٣زيدان محمد ابراهيم زيدان٢٤ ليسانس حقوق
٣١زيزى السعودى مرزوق محمد٢٥ ليسانس حقوق
٢٦زين العابدين ابراهيم زين٢٦ ليسانس حقوق
٢٤زينب ابراهيم امام خميس٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٢٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٢زينب ابراهيم فتوح زهيرى٢٨ بكالوريوس فى التربية
٢٦زينب احمد محمد السيد الجندى٢٩ ليسانس حقوق
٢٥زينب احمد منير هاشم درويش٣٠ زراعة

صفحة ١٢٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥زينب السيد على السباعى١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣زينب السيد محمد صبره٢ ليسانس اداب
٢٣زينب حافظ حسن محمود٣ ليسانس حقوق
٢٦زينب حسانين على العربى٤ ليسانس حقوق
٢٧زينب رأفت كامل شيحه٥ ليسانس اداب
٢٤زينب سعيد طه اسماعيل٦ ليسانس حقوق
٢٢زينب شلبى شلبى العميه٧ ليسانس حقوق
٢٥زينب عبد الحى ابراهيم جاد٨ ليسانس حقوق
٢٤زينب غريب مختار عبده٩ حاسبات ومعلومات

٢٨زينب فتوح احمد الجندى١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩زينب قطب ابراهيم حواش١١ ليسانس حقوق
٢٥زينب محمد ابراهيم مدكور١٢ ليسانس حقوق
٣١زينب محمد جوده عطيه١٣ ليسانس حقوق
٢٧زينب مصطفى عبد الخالق ابو دفيه١٤ ليسانس حقوق
٢٣زينب نبيل محمد ابراهيم المال١٥ بكالوريوس فى التربية
٢٧زينب يوسف محمد الكالف١٦ ليسانس اداب
٢٢سااميه سعد على على١٧ بكالوريوس تجارة
٢٩سارة ابراهيم عبد المنعم الشاذلى١٨ بكالوريوس تجارة
٢٣سارة السيد الجابرى مصطفى١٩ ليسانس حقوق
٣١سارة السيد محمد ابراهيم٢٠ ليسانس حقوق
٢٤سارة سعيد عبد المقصود عمارة٢١ بكالوريوس فى التربية
٢٩سارة شعبان على محمود٢٢ ليسانس حقوق
٢٩سارة عبد الباسط عبد الدايم٢٣ ليسانس اداب
٢٨سارة عبد القادر عبد القادر٢٤ ليسانس حقوق
٢٣سارة عبد النبى يوسف البرعى٢٥ ليسانس حقوق
٢٥سارة على عبد السالم محمد شرة٢٦ ليسانس اداب
٢٦سارة علي محمد القاضي٢٧ بكالوريوس فى التربية

صفحة ١٢٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣١سارة محمد محسن محمود عبد الحافظ٢٨ ليسانس اداب

صفحة ١٢٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٩سارة محمد محمد مهنى المهدى١ بكالوريوس تجارة
٢٤ساره ابراهيم البرعى السيد٢ ليسانس حقوق
٢٣ساره احمد محمد سليمان٣ ليسانس حقوق
٢٤ساره اسرف فتحى مرعى٤ ليسانس اداب
٢٤ساره البير عزيز ميخائيل جاد٥ ليسانس اداب
٢٣ساره السيد عبد النبى جواد٦ ليسانس اداب
٢٨ساره المحمدى ابراهيم سيد احمد٧ ليسانس اداب
٢٥ساره امين محمود البيومى٨ حاسبات ومعلومات
٢٥ساره حسن عبد الفتاح حسن٩ ليسانس اداب

٢٧ساره رضا احمد البنا١٠ ليسانس حقوق
٢٧ساره زين العابدين السيد١١ ليسانس حقوق
٢٣ساره سالم عبد المغنى١٢ ليسانس حقوق
٢٧ساره سامى ابراهيم ابراهيم عبده١٣ ليسانس اداب
٢٦ساره سعد احمد السباعى١٤ ليسانس اداب
٢٤ساره سعد سيد احمد شكر١٥ حاسبات ومعلومات
٢٤ساره سعيد رزق السيد جمال الدين١٦ بكالوريوس تجارة
٢٤ساره شحاته احمد السايس١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥ساره صديق عبد العاطى امام١٨ ليسانس حقوق
٣٠ساره طه مصطفى سالمه١٩ ليسانس اداب
٢٦ساره عبد الحميد بدوى شلبى٢٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠ساره عبد القادر عبد العزيز٢١ ليسانس حقوق
٢٣ساره عرفه محمد احمد شبل٢٢ ليسانس حقوق
٢٥ساره مجدى محمد الشريف٢٣ ليسانس اداب
٢٧ساره محمد السيد ابو الفتوح٢٤ ليسانس اداب
٢٤ساره محمد شوقى الشريف٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣ساره محمد عبد الوهاب حجازى٢٦ ليسانس اداب
٣٠ساره محمد على عوصه٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٢٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣ساره محمد محمد العزب٢٨ ليسانس حقوق
٢٢ساره محمود امين احمد سليم٢٩ ليسانس اداب
٢١ساره محمود محمد هالل٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ١٣٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٥ساره محمود مصطفى محمود١ ليسانس اداب
٢٧ساره مصطفى ابراهيم زين الدين٢ ليسانس حقوق
٢٩ساره مصطفى رمضان احمد فهمى٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤سالم احمد سالم محمد٤ ليسانس حقوق
٢٥سالم سالم سالم حشيش٥ حاسبات ومعلومات
٣٠سالم صابر محمد سالم٦ ليسانس حقوق
٢٨سالم عادل حسين السيد٧ بكالوريوس تجارة
٢٥سالى السيد امين نجيب٨ ليسانس حقوق
٣١سالى حسنى محمدى٩ حاسبات ومعلومات

٢٧سالى سعيد خليفه محمود خليفه١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠سالى سمير محمد الغريب١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩سالى عبد الرازق المنسى احمد١٢ ليسانس حقوق
٢٧سالى عبد الرحيم السباعى البدرى١٣ ليسانس اداب
٢٤سالى عبد المجيد جمعه نصار١٤ ليسانس حقوق
٢٦سالى على عبد هللا بركات١٥ ليسانس حقوق
٢٤سالى فتحى محمد العبد١٦ ليسانس حقوق
٢٦سالى مجدى محمد قابيل١٧ حاسبات ومعلومات
٢٧سالى محمد عبد الفتاح الخواجه١٨ ليسانس اداب
٢٩سالى محمد قاسم حميد١٩ ليسانس حقوق
٢٤سالى محمود بهجات بصيله٢٠ ليسانس حقوق
٣٢سامح ابراهيم زكريا ابراهيم٢١ ليسانس اداب
٢٦سامح السيد صالح محمد العمرى٢٢ بكالوريوس تجارة
٣١سامح حسين عبد الحميد مطر٢٣ ليسانس اداب
٣٠سامح رضان ابراهيم وهبه٢٤ ليسانس حقوق
٢٨سامح سامي عبد الفتاح االمام٢٥ لغات و ترجمه
٢٩سامح شبل ابو اليزيد٢٦ ليسانس حقوق
٢٣سامح عبد النبى بسيونى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٣١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣١سامح عيد عبده خطاب٢٨ ليسانس حقوق
٢٨سامح عيد على عيد علوان٢٩ ليسانس حقوق
٢٤سامح فوزى جمال الدين يوسف٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٣٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٨سامح محمد حسن على الفالح١ ليسانس حقوق
٢٨سامح محمد صبحى حامد محمد الطباخ٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦سامح محمد عبد الحليم غانم٣ بكالوريوس تجارة
٣١سامح محمد مدحت محمد البركاوى٤ حاسبات ومعلومات
٢٦سامر صالح احمد ابراهيم التباع٥ ليسانس اداب
٢٢سامر عادل سرحان عزب٦ حاسبات ومعلومات
٣٢سامر محمد عبد هللا محمد على٧ ليسانس حقوق
٣٠سامى ابراهيم عبد السالم ابراهيم٨ بكالوريوس تجارة
٢٤سامى رمضان حسن عبد السالم٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٢٤سامى سمير ميالد داود١٠ ليسانس حقوق
٢٨سامية جمال صالح المرسى١١ ليسانس حقوق
٢٦ساميه ابراهيم بدوى عبد الحليم نعمه هللا١٢ ليسانس اداب
٢٥ساميه صالح السعيد الزيات١٣ ليسانس اداب
٢٣سحر السيد ابراهيم عماره١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨سحر السيد محمد ابو زايد١٥ ليسانس اداب
٢٤سحر عبد الحميد رمضان١٦ ليسانس حقوق
٣٠سعاد ابراهيم عبد الرحيم فايد١٧ ليسانس اداب
٢٨سعاد احمد عبد العزيز الدمنهورى١٨ ليسانس حقوق
٣٣سعاد السيد عبد الرازق احمد١٩ ليسانس حقوق
٢٨سعاد ربيع ابراهيم خليل النجار٢٠ ليسانس اداب
٢٥سعاد محمد جودة عبد الجواد٢١ ليسانس حقوق
٢٩سعاد محمود عبد الحميد سالمه٢٢ ليسانس حقوق
٣١سعد احمد سعد٢٣ ليسانس حقوق
٢٧سعد زغلول الشناوى٢٤ ليسانس حقوق
٢٦سعد عبد الحميد سعد زعيتر٢٥ ليسانس حقوق
٢٥سعد عبد السعيد حسين٢٦ ليسانس حقوق
٣١سعد محمد ابراهيم السيد سعد٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ١٣٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣سعد محمد سعد السيد٢٨ ليسانس حقوق
٣١سعد وجيه عبد الفتاح بدره٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٦سعده صبرى بسيونى العماوى٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١٣٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨سعيد احمد هانى عبد الفتاح السيد ابو سالم١ ليسانس اداب
٢٤سعيد السيد ابراهيم المرسى٢ بكالوريوس تجارة
٢٤سعيد عاطف ابراهيم٣ ليسانس حقوق
٢٦سعيد عبد المنعم السعيد٤ ليسانس حقوق
٢٥سعيد محمد عباس عبد الغنى٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧سعيد محمد عبد هللا عفيفى٦ زراعة
٢٧سعيده جابر على جنيدى٧ ليسانس حقوق
٢٨سعيده عبد البر العربى سالم مزروع٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤سكينه على احمد بقوش٩ ليسانس اداب

٢٢سالمه زكريا عبد الغنى طلبه١٠ ليسانس حقوق
٣٢سالمه سعد عبد القوى محمد١١ ليسانس حقوق
٢٨سلمى احمد عبد السالم مصطفى١٢ ليسانس حقوق
٢٣سلمى يسرى عبد السميع عبد الحميد١٣ ليسانس حقوق
٢٧سلوى عبد المنعم عبد المقصود ابراهيم الجحش١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦سلوى محمد عبد الجليل سعيد١٥ ليسانس اداب
٢٦سليمان منصور محمد على١٦ ليسانس حقوق
٣٠سماء سعد احمد على١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧سماء محمد محمد بدوى١٨ ليسانس حقوق
٢٥سماح ابراهيم فتوح الوكيل١٩ بكالوريوس تجارة
٢٣سماح السعيد عبد المنعم حسن٢٠ ليسانس اداب
٢٩سماح امين السيد بغداد٢١ ليسانس حقوق
٢٢سماح خيرى احمد عزام٢٢ زراعة
٢٧سماح زكى ابراهيم اسماعيل٢٣ ليسانس حقوق
٢٦سماح صابر احمد حسن٢٤ ليسانس حقوق
٢٢سماح صالح عيسوى احمد عطا٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧سماح مجدى عبد المهيمن بدير٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٤سماح محى محمد احمد الضنين٢٧ ليسانس اداب

صفحة ١٣٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣١سماح ناجى الدسوقى شلبى٢٨ ليسانس اداب
٣٠سماح يوسف عطية محمد٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٥سمحه عبد العزيز مكايد الجبالى٣٠ حاسبات ومعلومات

صفحة ١٣٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٩سمر احمد احمد شعالن١ ليسانس اداب
٢٦سمر احمد عبد المجيد٢ ليسانس حقوق
٢٥سمر احمد محمد السيد٣ ليسانس حقوق
٢٦سمر احمد محمود رياض٤ ليسانس اداب
٢٧سمر السيد سليمان احمد٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧سمر السيد محمد محمود البرى٦ ليسانس اداب
٢٦سمر العزب بدير العزب٧ ليسانس حقوق
٢٧سمر المغاورى محمد جاد هللا٨ بكالوريوس تجارة
٢٤سمر بكر احمد محمد جميل٩ حاسبات ومعلومات

٢٨سمر حسن عبد الوارث١٠ ليسانس حقوق
٢٥سمر حسن محمد حسن حسن١١ ليسانس حقوق
٢٥سمر حسن محمد حميد١٢ حاسبات ومعلومات
٢٤سمر راغب الشناوى عصيد١٣ ليسانس اداب
٢٣سمر رزق محمد بسيوني١٤ بكالوريوس فى التربية
٢٩سمر رمزى محمد الطوخى١٥ ليسانس حقوق
٢٦سمر سامى محمد السقا١٦ ليسانس اداب
٢٦سمر سعيد محمد محمد١٧ ليسانس حقوق
٣٠سمر سمير حمدى ابراهيم جاد١٨ ليسانس حقوق
٢٧سمر شعبان عبد الجابر عبد الصمد١٩ ليسانس حقوق
٢٤سمر صالح السيد الصيفى٢٠ ليسانس حقوق
٢٣سمر طارق محمد عبد الحميد٢١ ليسانس حقوق
٢٥سمر عبد الحميد بدوي شلبى٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٥سمر عبد اللطيف محمد ايوب٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٥سمر عبد الهادى محمد على٢٤ ليسانس حقوق
٢٤سمر فاروق حسن علي السبكي٢٥ بكالوريوس فى التربية
٢٩سمر مجدى يوسف السيد الدالى٢٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤سمر محمد ابراهيم رجب٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٣٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٣سمر محمد اسماعيل الجبالى٢٨ ليسانس حقوق
٢٤سمر محمد حسن اسماعيل٢٩ ليسانس اداب
٢٦سمر محمد عبد العزيز اسماعيل٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١٣٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٦سمر محمد على النحراوى١ ليسانس حقوق
٢٧سمر محمد محمد الشرقاوى٢ ليسانس حقوق
٢٥سمر محمود عبد العزيز محمد سيد٣ بكالوريوس تجارة
٢٥سمر محمود محب الديهى٤ ليسانس حقوق
٢٦سمر مصطفى كامل يعقوب٥ حاسبات ومعلومات
٢٢سمر ياسر عبد الحكيم الديب٦ ليسانس اداب
٢٨سمية مصطفي مصطفي السيد ربيع٧ بكالوريوس تجارة
٣١سميحه السيد البدوى السيد عبد الجواد٨ زراعة
٣١سميحه عبد المنعم حامد طه٩ ليسانس حقوق

٢٣سمير احمد احمد عبد الجيد١٠ ليسانس حقوق
٣١سمير السعيد ابراهيم ابراهيم١١ ليسانس حقوق
٣٠سمير سمير ابو عسكر١٢ ليسانس حقوق
٢٥سمير عبد العزيز محمد عطيه١٣ حاسبات ومعلومات
٢٧سمير عبد النبي يحي حمودة١٤ بكالوريوس فى التربية
٢٧سمير عزت قطب خليل١٥ ليسانس حقوق
٢٨سمير وجيه محمد عبده١٦ ليسانس حقوق
٢٦سمير يوسف عبد العزيز اسماعيل١٧ بكالوريوس تجارة
٢٤سميره فؤاد رمضان١٨ ليسانس حقوق
٢٤سناء اسماعيل حسن الخطيب١٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١سناء محمود زكريا خلف٢٠ ليسانس حقوق
٢٣سندس يسرى عبد القادر مطر٢١ بكالوريوس تجارة
٢٧سها سامح عبد القوى دنيا٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٩سها عليوه قطب الزينى٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٣سهام السيد مسعد الطويل٢٤ ليسانس حقوق
٢٥سهام الشوادفى على داود٢٥ ليسانس حقوق
٢٣سهام رضا احمد السنختى٢٦ ليسانس حقوق
٢٧سهام فاروق محروس على سالم٢٧ ليسانس اداب

صفحة ١٣٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٦سهام محمد السيد المتولى٢٨ ليسانس حقوق
٢٤سهام محمد عبد المجيد ابراهيم٢٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨سهام محمد فتحى ناصف٣٠ ليسانس اداب

صفحة ١٤٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣سهام محمد ماهر السيد احمد١ ليسانس حقوق
٢٤سهام يوسف عبد الرؤف خليل٢ ليسانس اداب
٣٢سهر محمد الرؤف سليمان خالف٣ ليسانس اداب
٢٨سهير شلبى فرج النجار٤ ليسانس حقوق
٣٠سهير كمال عطيه النادى٥ ليسانس حقوق
٢٦سوزان السيد سعد ابراهيم٦ ليسانس حقوق
٣٠سوزان حسن عبد اللطيف٧ ليسانس حقوق
٢٣سوزان خميس فرج القاضى٨ ليسانس حقوق
٢٨سوزان محمد ابراهيم الحداد٩ ليسانس حقوق

٣٠سوزان محمد السيد غنيم١٠ ليسانس حقوق
٢٣سوزان محمد عطيه عياره١١ ليسانس اداب
٣٢سومية السيد دياب ابو العال١٢ بكالوريوس تجارة
٢٦سيد حسن عبد الرحمن على١٣ ليسانس حقوق
٢٥شادى احمد سالمة هديب جاد اللة١٤ بكالوريوس تجارة
٢٨شادى احمد عبد الحليم السقا١٥ ليسانس حقوق
٢٤شادى اشرف محمد محى الدين محمد١٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠شادى السيد ابراهيم فايد١٧ ليسانس اداب
٣٠شادى عاطف محمد عز الدين١٨ ليسانس حقوق
٢٥شادى عثمان محمد سعد الدين١٩ ليسانس اداب
٢٨شادى محمد رشيد السيد٢٠ ليسانس حقوق
٢٦شادى محمد رضا مصطفى٢١ ليسانس حقوق
٢٣شادى محمد محمود عبد الجليل٢٢ ليسانس حقوق
٢٥شادى نجاح شعبان نصير٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٦شادى هشام رشاد عبد الحافظ٢٤ ليسانس حقوق
٣١شاديه صابر توفيق السيد الحشاش٢٥ ليسانس اداب
٢٨شاكر فرج هللا ابراهيم حسن٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٣شاهنده مصطفى محمد سليمه٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١٤١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣شروق ابراهيم عبد المطلب عابد٢٨ ليسانس حقوق
٢٨شروق اشرف محمد الشحات٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٦شروق جوده غيضان كريم٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١٤٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٣شروق حسنى عبد الرحيم السودانى١ ليسانس اداب
٢٩شروق رزق رزق قنديل٢ ليسانس اداب
٢٤شروق رضا عبد النبى الحداد٣ ليسانس حقوق
٢٢شروق عبد هللا نبيه محمد على٤ ليسانس اداب
٢٢شروق عبد الوهاب محمد الحارون٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦شروق محمد سعد مصطفي الشيتي٦ بكالوريوس تجارة
٢٤شروق محمد مندوه محمد٧ ليسانس حقوق
٣٠شروق مصطفى السيد جبر٨ حاسبات ومعلومات
٢٣شريف اشرف مصطفى طه٩ ليسانس حقوق

٣٢شريف المحمدى عبد النبى حسين١٠ ليسانس اداب
٢٤شريف حمدى هنداوى عبد الالة١١ بكالوريوس تجارة
٢٨شريف رافت علم الدين١٢ ليسانس حقوق
٢٦شريف رضا محمد عبد هللا١٣ ليسانس حقوق
٢٥شريف عادل محمد الخولى١٤ ليسانس حقوق
٢٨شريف عاطف انور على عاشور١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥شريف عبد المنعم ابو زيد١٦ ليسانس حقوق
٢٦شريف عبد المنعم السيد مطر١٧ بكالوريوس تجارة
٢٧شريف عبد المنعم عبد هللا محروس١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧شريف كمال احمد قنديل ١٩٢٧ ليسانس حقوق
٢٩شريف ماجد ابراهيم احمد٢٠ بكالوريوس فى التربية
٢٦شريف محمد احمد خلف٢١ بكالوريوس تجارة
٢٣شريف محمد البيومى ابو ريا٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٥شريف محمد سيف الدين محمد٢٣ ليسانس حقوق
٢٨شريف محمد عباس احمد٢٤ بكالوريوس فى التربية
٢٦شريف محمد عالء الدين علي ناصف٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٦شريف محمد فريد٢٦ ليسانس حقوق
٢٤شريف محمد يسرى محمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٤٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٢شرين حمدى محمد زعير٢٨ زراعة

صفحة ١٤٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣شرين صبحى محمد حجاب فرح١ زراعة
٢٥شرين طلعت عبد الستار مبارك٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢شرين عثمان السيد محمود الشوراه٣ بكالوريوس تجارة
٢٢شرين على احمد سليمان٤ ليسانس اداب
٢٨شريهان احمد صابر٥ ليسانس حقوق
٢٣شريهان خالد رياض شيبه٦ ليسانس حقوق
٣٢شريهان عبد الحميد اسماعيل٧ ليسانس حقوق
٣٠شريهان عبد المنصف عبد الرافع٨ ليسانس حقوق
٢٧شعبان محمد ابراهيم ربيع٩ السن

٢٧شعبان محمد شعبان متولى١٠ بكالوريوس تجارة
٢٧شعبان نور الدين عبد الواحد سعد١١ ليسانس اداب
٢٥شكرى محمد شكرى البنا١٢ حاسبات ومعلومات
٢٥شهاب احمد ابو اليزيدمحمد النحراوى١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥شهيره خيرى نبيه محمد السيد١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣شهيره طارق ابراهيم محمد عبيد١٥ ليسانس اداب
٢٣شوقي بهنسي محمد الجمال١٦ بكالوريوس تجارة
٢٤شوقي محمد عبد الحميد ابراهيم قاسم١٧ بكالوريوس تجارة
٢٧شيرهان جمال محمد الخولى١٨ ليسانس حقوق
٢٣شيرين احمد مصطفى الجزيرى١٩ زراعة
٢٥شيرين شمس الدين بدر٢٠ ليسانس حقوق
٢٥شيرين عبد اللة احمد عبد الحميد٢١ بكالوريوس تجارة
٢٨شيرين على مسعد محمد البلقينى٢٢ ليسانس اداب
٣١شيرين نبيل ابراهيم عبد هللا٢٣ ليسانس حقوق
٢٤شيماء ابو السباع عبد العزيز محمد٢٤ ليسانس حقوق
٢٨شيماء احمد احمد السيد٢٥ ليسانس حقوق
٢٥شيماء احمد البسطويسى الزيادى٢٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢شيماء احمد عبد المعين زيدان٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١٤٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧شيماء احمد عبده عطا هللا٢٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩شيماء احمد موسى حسين٢٩ ليسانس حقوق
٢٣شيماء اسامه محمد عبد المجيد٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ١٤٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٢شيماء اسماعيل اسماعيل الجندى١ ليسانس حقوق
٣٠شيماء السيد احمد محمد٢ ليسانس حقوق
٢٣شيماء السيد محمد الصواف٣ بكالوريوس تجارة
٢٥شيماء العدلى عبد الحميد زين الدين٤ ليسانس حقوق
٢٢شيماء العربى مصطفى الجرف٥ ليسانس حقوق
٢٣شيماء جالل اسماعيل ابراهيم٦ ليسانس حقوق
٢٣شيماء جمعه محمد عبد الغنى حواس٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣شيماء حامد ندا حرموش٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦شيماء حسان محمد عيد٩ ليسانس حقوق

٢٨شيماء حسن فايد عصر١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩شيماء حسن محمد سيد احمد١١ بكالوريوس تجارة
٢٤شيماء حسنى عبد السالم عتلم١٢ ليسانس اداب
٢٦شيماء حمدى حامد وهبه١٣ ليسانس حقوق
٢٤شيماء حمزه حسين البردويل١٤ ليسانس حقوق
٢٣شيماء رشدى يونس١٥ ليسانس حقوق
٢٦شيماء سعد الصباحي محمد١٦ بكالوريوس فى التربية
٢٣شيماء سعد على على١٧ ليسانس حقوق
٢٣شيماء شعبان عبد الشافى١٨ ليسانس حقوق
٢٩شيماء صفوت فتحى رضوان١٩ حاسبات ومعلومات
٢٦شيماء صالح انيس عطيه محمد٢٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٣شيماء عاطف محى شاهين٢١ بكالوريوس تجارة
٢٨شيماء عبد العزيز احمد٢٢ ليسانس حقوق
٢٨شيماء عبد العزيز مصطفى جبر٢٣ حاسبات ومعلومات
٢٥شيماء عبد القادر الششتاوى٢٤ ليسانس حقوق
٣٠شيماء غريب فهمى عبد المتجلى٢٥ ليسانس حقوق
٢٤شيماء فرج ابراهيم قنديل٢٦ ليسانس اداب
٢٨شيماء فوزى الشحات عطا٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١٤٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٩شيماء كامل السيد الفقى٢٨ ليسانس حقوق
٢٩شيماء كمال عبد هللا عبد القادر٢٩ ليسانس حقوق
٢٧شيماء مجدى محمد مصطفى٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ١٤٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤شيماء محمد اشرف عبد العاطى١ ليسانس حقوق
٢٣شيماء محمد السيد عيد٢ ليسانس حقوق
٢٩شيماء محمد مأمون البوسطى٣ حاسبات ومعلومات
٢٨شيماء محمد محمد الديب٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩شيماء محمد محمد سليمان٥ ليسانس حقوق
٢٧شيماء محمد محمد لطفى٦ ليسانس حقوق
٢٨شيماء محمد مصطفى الصفتى٧ ليسانس حقوق
٢٤شيماء محمد مصطفى محمود٨ ليسانس حقوق
٣٠شيماء محمود احمد٩ ليسانس حقوق

٢٥شيماء محمود محمد يوسف١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١شيماء مصطفى شحاته عياد١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١شيماء مصطفي مصطفي الجمل١٢ بكالوريوس فى التربية
٢٦شيماء يحيى محمود عبد العزيز١٣ ليسانس حقوق
٢٥صابر اشرف بهاء الدين١٤ ليسانس حقوق
٢٧صابر السيد محمد عقيله١٥ ليسانس حقوق
٢٧صابر جمال احمد محمد السيد١٦ ليسانس حقوق
٣٠صابر منصور حسن العشري١٧ بكالوريوس فى التربية
٢٥صابرين حسين محمد عبد الدايم١٨ ليسانس حقوق
٢٣صابرين رفعت محمد البسيونى١٩ ليسانس حقوق
٢٥صابرين سعيد خليفه محمود خليفه٢٠ ليسانس اداب
٢٦صابرين سعيد عبد الحميد٢١ ليسانس حقوق
٢٦صابرين عبد القادر عبد الواحد شراره٢٢ ليسانس اداب
٢٧صابرين عبد الناصر حسن حسن٢٣ ليسانس حقوق
٢٨صادق محمد صادق سالمة٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٨صافى سمير شحاته معوض فانوس٢٥ ليسانس اداب
٢٧صافيناز احمد عبد الباسط منصور٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٦صباح عنتر عبد ربه حموده٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ١٤٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٩صباح مرزوق الشرقاوى٢٨ ليسانس حقوق
٣١صبرى رسمى عبد هللا٢٩ ليسانس حقوق
٣١صبيحه عبد هللا عبد العال٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ١٥٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٧صدفه عصام محمد خليل١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨صديق احمد صديق بحيرى٢ حاسبات ومعلومات
٢٧صديق عبد الفتاح صديق كيالنى٣ ليسانس حقوق
٢٨صديقه حامد البارى االتربى٤ ليسانس حقوق
٢٤صفا صالح عبد العزيز السعدونى٥ ليسانس حقوق
٢٩صفاء ابو اليزيد على ابو على٦ ليسانس اداب
٣٠صفاء احمد السيد حسين متولى٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧صفاء حسنى الشافعى رشوان٨ ليسانس حقوق
٣٠صفاء رأفت امام الغريب٩ ليسانس اداب

٢٨صفاء سالمة عبدة محمد١٠ بكالوريوس تجارة
٣٠صفاء عبد الخبير عبد الرازق١١ بكالوريوس فى التربية
٣٠صفاء عبد المحسن احمد الجرشة١٢ بكالوريوس فى التربية
٢٩صفاء فوزى فهمى حسن١٣ ليسانس حقوق
٢٤صفاء محمد احمد عثمان١٤ ليسانس حقوق
٢٦صفاء محمد بهاء الدين عثمان نصر١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١صفاء محمود سعد الدين محمود نسيم١٦ ليسانس اداب
٢٤صفاء وحيد ابراهيم الفقى١٧ بكالوريوس تجارة
٢٣صفوت المحمدى سيد احمد حربى١٨ ليسانس اداب
٢٩صفوت محمد عبد العزيز ابو عوف١٩ ليسانس حقوق
٢٥صالح الدين محمود جاد٢٠ ليسانس حقوق
٢٣صالح السيد صالح الدين الشرمبيلى٢١ بكالوريوس تجارة
٣٠صالح السيد محمد فضل هللا٢٢ ليسانس حقوق
٢٣صالح جبر ابراهيم جبر زيد٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٦صالح خميس فرج القاضى٢٤ ليسانس اداب
٢٧صالح سامى صالح ابراهيم٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥صليب نشأت حبيب اسكندر٢٦ ليسانس حقوق
٢٦صوفيا محمد سعد مبروك٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٥١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٦ضحا حسن ابراهيم شرف الدين٢٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨ضحى سعيد عبد المنعم نور٢٩ ليسانس حقوق
٢٣ضحى سيد سيد جنيدى٣٠ بكالوريوس فى التربية

صفحة ١٥٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦ضحى فوزى عبد الحليم الدابولى١ بكالوريوس تجارة
٢٣ضحى محمد عبد المعطى السايس٢ ليسانس حقوق
٢٥ضحي مصلحي ابو العينين مصليحي٣ بكالوريوس فى التربية
٢٣ضياء اسامه عبد المنعم٤ ليسانس حقوق
٢٤ضياء عبد الحكيم عبد الحكيم خطاب٥ حاسبات ومعلومات
٢٦طارق السيد اسماعيل ابو العطا٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨طارق حسين قطب المسلوت٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠طارق سعد المحمدى خليل٨ ليسانس اداب
٢٤طارق سعد سعد يوسف صحصاح٩ بكالوريوس تجارة

٢٧طارق سعيد محمد ندا١٠ بكالوريوس تجارة
٢٣طارق شعبان ابراهيم عبد الرؤوف١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩طارق صبرى محمد عزام١٢ ليسانس حقوق
٣٢طارق محمد ابو الفتوح وردة١٣ ليسانس حقوق
٢٧طارق محمد عبد الفتاح الصعيدى١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤طارق محمود على محمد القساعى١٥ ليسانس حقوق
٢٣طارق مصطفى جابر عبد الواحد١٦ بكالوريوس تجارة
٢٩طاهر صبحى محمد ديب١٧ ليسانس حقوق
٢٥طاهر فتحى حسانين بكر١٨ ليسانس حقوق
٢٥طاهر محمد صالح الدين عبد الرحيم١٩ ليسانس حقوق
٣١طلبة محمد طلبة الصعيدي٢٠ بكالوريوس فى التربية
٢٤طلعت عاطف عبد القادر اسماعيل٢١ ليسانس حقوق
٢٧طه ابراهيم سعد الصعيدى٢٢ ليسانس حقوق
٢٤طه ابراهيم عبد الجواد ابراهيم٢٣ ليسانس حقوق
٢٦طه احمد حمدى عوض الحسينى٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٨طه حامد عبد القادر عبد هللا٢٥ ليسانس حقوق
٢٩طه حسين عبد الفتاح٢٦ ليسانس حقوق
٢٦طه حسينى طه الشاعر٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٥٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠طه رمضان احمد رمضان٢٨ ليسانس حقوق
٢٧طه محمد نجيب طه ناصف٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٦عائشه ابراهيم مأمون العزب٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١٥٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٨عادل احمد محمد ذكى سعدون١ بكالوريوس تجارة
٣٠عادل جالل عبد الغنى ابراهيم٢ ليسانس حقوق
٢٦عادل جمال سعيد السيد٣ بكالوريوس فى التربية
٢٦عادل حسن على حسن٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤عادل حمدى احمد عباس٥ ليسانس حقوق
٣٠عادل عاطف زكريا عطيه محمد٦ ليسانس حقوق
٣٠عادل عبد الفتاح محمد العودى٧ ليسانس حقوق
٢٨عادل عبد هللا محمد اسماعيل٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥عادل عبد المنعم حسن مقلد٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٢٦عادل عطيه محمد الصباحى١٠ ليسانس حقوق
٢٨عادل على عبد الرؤف على الجندى١١ ليسانس اداب
٢٨عادل على عبد الفتاح القاضى١٢ ليسانس حقوق
٢٧عادل عوف عبد التواب يحى١٣ بكالوريوس تجارة
٢٨عادل كمال صالح عبيد١٤ حاسبات ومعلومات
٢٧عادل محمد ابو الفتوح البحيرى١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩عادل محى موسى العزب١٦ ليسانس حقوق
٢٨عادل مصطفى عبد المنعم ابو راشد١٧ ليسانس اداب
٣١عارف الحسانين محمد ابو خريبه١٨ ليسانس اداب
٢٧عاصم صالح دسوقى حسيب١٩ ليسانس حقوق
٢٨عاصم محمد العيسوى حموده٢٠ ليسانس حقوق
٣١عاطف السيد احمد نصر٢١ ليسانس حقوق
٢٦عاطف بندارى عبد ربة ابو شادى٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٤عاطف عبد الرازق محمد٢٣ ليسانس حقوق
٣٠عاطف عبد هللا محمد عارف٢٤ ليسانس اداب
٢٧عامر عبد السميع شمس هالل٢٥ ليسانس حقوق
٢٥عايده السيد احمد ختعم٢٦ ليسانس حقوق
٢٨عباده على احمد بقوس٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١٥٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤عباس جمعه عباس طه الفخرانى٢٨ ليسانس حقوق
٢٦عبد الباسط فاروق فوزى عبد الوهاب٢٩ ليسانس اداب
٢٦عبد الجليل محمد عبد الجليل سيف الدين٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١٥٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٧عبد الجواد اشرف عبد الجواد١ ليسانس حقوق
٣١عبد الجواد عاطف عبد الجواد ابراهيم٢ زراعة
٢٨عبد الجواد عبد التواب السيد٣ ليسانس حقوق
٢٩عبد الحكيم محمد حمزه عيسى٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦عبد الحليم احمد عبد الحليم عطيه٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦عبد الحليم احمد عبد المحسن٦ ليسانس حقوق
٢٤عبد الحليم محمود محمد االفندى٧ بكالوريوس تجارة
٢٦عبد الحميد احمد عبد الحميد حماد٨ حاسبات ومعلومات
٢٥عبد الحميد السيد حسن٩ ليسانس حقوق

٢٨عبد الحميد شعبان عبد الحميد١٠ ليسانس حقوق
٣٠عبد الحميد عاشور عبد هللا١١ ليسانس حقوق
٢٩عبد الحميد على عبد الحافظ١٢ ليسانس حقوق
٢٨عبد الحميد على عبد الحميد سعده١٣ ليسانس اداب
٢٣عبد الحميد محمد راغب١٤ ليسانس حقوق
٢٩عبد الحميد محمد شحاته حسن البشكار١٥ حاسبات ومعلومات
٢٤عبد الخالق فتحى عبد الحليم الجندى١٦ ليسانس حقوق
٢٢عبد الرازق محمد عبد الرازق ابراهيم١٧ زراعة
٢٨عبد الرحمن احمد عبد الرحمن١٨ ليسانس حقوق
٢٥عبد الرحمن السيد سالم الطيار١٩ ليسانس حقوق
٢٣عبد الرحمن جمال محمد على٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٣عبد الرحمن حمدى ذكى البسطويسى االطروش٢١ بكالوريوس تجارة
٢٦عبد الرحمن خالد خليل محمد٢٢ بكالوريوس تجارة
٣١عبد الرحمن شبل عبد الرحمن٢٣ ليسانس حقوق
٢٥عبد الرحمن عبد الكريم عبد المنعم ابو زيد٢٤ حاسبات ومعلومات
٢٥عبد الرحمن فوزى عبد المعطى٢٥ ليسانس حقوق
٢٧عبد الرحمن محمد عبد اللطيف٢٦ بكالوريوس فى التربية
٢٧عبد الرحمن محمد على سافوح٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ١٥٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣عبد الرحمن محمد محمد ابو ياسين٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٥عبد الرحمن محمود كامل عفيفي٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٩عبد الرحمن هشام فتحى٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ١٥٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٣عبد الرحيم محمد عبد الرحمن العزب١ حاسبات ومعلومات
٢٨عبد الرحيم يحيى يحيى مبروك٢ حاسبات ومعلومات
٢٨عبد الستار عبد الفتاح سالم على٣ بكالوريوس تجارة
٢٦عبد السالم قطب السيد٤ ليسانس حقوق
٢٦عبد السالم مجدى عبد السالم سالمان٥ بكالوريوس تجارة
٢٦عبد السالم محمد عبد المقصود٦ ليسانس حقوق
٣١عبد السيد عيد محمد كشك٧ بكالوريوس فى التربية
٣٠عبد العاطي جاد عبد العاطي عمار٨ بكالوريوس فى التربية
٢٢عبد العال السعيد عبد العال٩ ليسانس حقوق

٢٩عبد العزيز احمد عبد العزيز١٠ ليسانس حقوق
٣٠عبد العزيز احمد عبد العزيز القطورى١١ ليسانس اداب
٣١عبد العزيز اسماعيل محمود يوسف١٢ ليسانس اداب
٢٧عبد العزيز السيد عبد العزيز عبد اللطيف١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣عبد العزيز حجازى عبد العزيز١٤ ليسانس حقوق
٢٧عبد العزيز عبد هللا عبد العزيز عبيد١٥ حاسبات ومعلومات
٣١عبد العزيز عبد المنعم سليمان محمد خطاب١٦ ليسانس اداب
٣٠عبد العزيز عبد المنعم عبد العزيز زينة١٧ بكالوريوس تجارة
٣٠عبد العزيز محسن زكى عبد العزيز انور١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨عبد العزيز محمد محمد شوقى١٩ ليسانس حقوق
٢٨عبد العزيز مصطفى عبد العزيز٢٠ ليسانس حقوق
٢٥عبد العزيز مصطفى عبد العزيز٢١ ليسانس حقوق
٢٥عبد العظيم ابراهيم محمد عثمان ابو سعده٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٤عبد العظيم ابو النصر عبد العظيم٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢عبد العظيم عبد الرافع محمد جالله٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٤عبد العظيم عزت عبد العظيم طه٢٥ زراعة
٢٣عبد العظيم محمد عبد العظيم رزه٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٣عبد العليم سليمان ىعبد العليم بحيري٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٥٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٠عبد الغفور على احمد٢٨ ليسانس حقوق

صفحة ١٦٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٨عبد الغنى حسن عبد الغنى الرشيدى١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥عبد الغنى شفيق انس٢ ليسانس حقوق
٢٤عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح٣ ليسانس حقوق
٢٢عبد الفتاح احمد عبد الفتاح حسن٤ ليسانس حقوق
٣١عبد الفتاح السعيد عبد الفتاح٥ ليسانس حقوق
٢٧عبد الفتاح حسن عبد الفتاح حسن٦ ليسانس اداب
٢٤عبد الفتاح حسن محمد حجازى٧ ليسانس حقوق
٣١عبد الفتاح ربيع عبد الفتاح محمد الوالى٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨عبد الفتاح زكريا عبد الفتاح عبد البر٩ ليسانس حقوق

٢٧عبد الفتاح سعد الدين عبد الفتاح العبد١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧عبد الفتاح سعد عبد الفتاح١١ ليسانس حقوق
٢٣عبد الفتاح مؤمن اللبان١٢ ليسانس حقوق
٢٧عبد الفتاح محمد حسن محمد١٣ ليسانس حقوق
٢٨عبد القادر البيومى عبد القادر١٤ ليسانس حقوق
٢٢عبد القادر رمزى محمد عبد المجيد١٥ حاسبات ومعلومات
٢٩عبد القادر سعد عبد هللا١٦ ليسانس حقوق
٢٩عبد القادر عبد القادر محمد ابو عجيزه١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤عبد القادر عطيه احمد السعيد١٨ حاسبات ومعلومات
٢٤عبد القادر محمد حافظ١٩ ليسانس حقوق
٢٦عبد القادر محمد عبد القادر عواد٢٠ ليسانس اداب
٢٩عبد القوى العيسوى عبد القوى٢١ ليسانس حقوق
٢٢عبد اللة الشحات عبد اللة رجب٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٥عبد اللة صبحى ابراهيم عطية٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٩عبد اللطيف جالل عبد اللطيف الخواص٢٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣عبد اللطيف علي محمد منتصر٢٥ بكالوريوس تجارة
٣٢عبد اللطيف لبيب عبد اللطيف٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٦عبد هللا ابراهيم ابراهيم٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٦١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤عبد هللا ابراهيم عاطف محمد٢٨ ليسانس حقوق
٣٠عبد هللا احمد انيس محمود٢٩ ليسانس اداب
٢٥عبد هللا احمد رمضان٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ١٦٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٢عبد هللا السيد عبد هللا محمد١ بكالوريوس فى التربية
٢٨عبد هللا السيد عبد هللا محمد لبيب٢ ليسانس اداب
٢٨عبد هللا السيد محمد عطا٣ ليسانس حقوق
٢٩عبد هللا الشافعى بيومى٤ ليسانس حقوق
٢٩عبد هللا جاب هللا محمد٥ ليسانس حقوق
٢٥عبد هللا حسن دياب٦ ليسانس حقوق
٢٥عبد هللا خالد عبد هللا عاطى٧ ليسانس حقوق
٢٤عبد هللا رمضان امام حسين خليل٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩عبد هللا زغلول محمد زغلول٩ ليسانس حقوق

٢٣عبد هللا شحاته عبد المؤمن نور الدين١٠ ليسانس حقوق
٢٣عبد هللا عادل سمح عوده١١ ليسانس اداب
٢٥عبد هللا عبد الجيد صبرى١٢ ليسانس حقوق
٣٠عبد هللا عبد الحميد حسن نصر١٣ ليسانس حقوق
٢٥عبد هللا عبد القادر ابو الفتوح١٤ ليسانس حقوق
٢٧عبد هللا عزت حسب هللا سعد١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨عبد هللا على الغزالى١٦ ليسانس حقوق
٢٤عبد هللا كامل عبد الفتاح محمد١٧ ليسانس حقوق
٣٠عبد هللا لطفى السيد بديوى١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣عبد هللا محمد احمد ابو العطا١٩ ليسانس اداب
٢٥عبد هللا محمد عبد الوهاب محمود٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٩عبد هللا محمد متولى٢١ ليسانس حقوق
٢٥عبد هللا محمود السيد حميد٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٥عبد هللا مصطفى ابراهيم السيد٢٣ ليسانس حقوق
٢٢عبد هللا مصطفى احمد البديوى٢٤ ليسانس حقوق
٢٥عبد هللا مصطفى حسين٢٥ ليسانس حقوق
٢٩عبد هللا هانى عبد هللا هالل٢٦ ليسانس حقوق
٢٧عبد المجيد عبد المجيد محمد احمد الحاج عمر٢٧ ليسانس اداب

صفحة ١٦٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦عبد المجيد محمد عبد المجيد عبد السالم٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٦عبد المسيح ناجى عبد المسيح الضراوى٢٩ حاسبات ومعلومات
٣٠عبد المعطى محمد عبد المعطى٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ١٦٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧عبد المقصود سعد عبد المقصود١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧عبد المنصف جمال الدين عبد المنصف٢ حاسبات ومعلومات
٢٦عبد المنعم سعد عبد المنعم٣ ليسانس حقوق
٢٨عبد المنعم مصطفى عبد المنعم٤ ليسانس حقوق
٢٩عبد الناصر عبد العدل عبد العزيز٥ ليسانس حقوق
٢٣عبد الناصر عصام عبد الهادى حواش٦ حاسبات ومعلومات
٢٥عبد الناصر محمد عبده ابو رحمه٧ ليسانس حقوق
٢٦عبد الهادى جمال محمد٨ ليسانس حقوق
٢٥عبد الهادى عبد الفتاح البدراوى٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٢٨عبده اسماعيل عبده عبد اللطيف١٠ ليسانس حقوق
٢٢عبله سعيد عبد المجيدة سعيد الفيومى١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠عبله محمد قطب فراج فايد١٢ ليسانس حقوق
٢٩عبير سمير حسين محمد محمود١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥عبير طلخان على شريف١٤ السن
٢٩عبير على القطب الفقى١٥ ليسانس حقوق
٢٥عبير محمد حسن النحاس١٦ ليسانس اداب
٣٠عبير محمدى محمد عبد هللا سعده١٧ ليسانس حقوق
٣٠عتاب شعبان محمد سليمان الزينى١٨ ليسانس اداب
٣١عدلي ربيع عبد هللا دغش١٩ بكالوريوس فى التربية
٢٦عدنان عبد الرحمن عبد الرحمن فايد٢٠ ليسانس حقوق
٢٥عدنان مصطفى جاب هللا٢١ ليسانس حقوق
٢٤عز الرجال سعيد السيد٢٢ ليسانس حقوق
٣٢عزة بلتاجي عبد السميع البلتاجي٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٦عزة على امين سلطان٢٤ ليسانس حقوق
٢٣عزه سعيد عبد الرازق محمد٢٥ ليسانس حقوق
٢٥عزه على عبد الشافى بدير٢٦ ليسانس حقوق
٢٩عزه مجدى محمد رضوان٢٧ ليسانس اداب

صفحة ١٦٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣١عزه محمد عبد المقصود ابو زهره٢٨ ليسانس حقوق
٢٢عزه منير عبد الوهاب المندارى٢٩ ليسانس حقوق
٢٩عزيزه بدر السيد شعبان٣٠ ليسانس اداب

صفحة ١٦٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٧عزيزه عبد الملك على ابو عمر١ ليسانس اداب
٢٧عزيزه محمد عبده سالمه٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦عصام احمد رشدى وردة٣ ليسانس حقوق
٢٩عصام رافت التهامى مازن٤ ليسانس حقوق
٢٩عصام عبد هللا زكريا مرسى جعيم٥ حاسبات ومعلومات
٢٩عصام محمد توفيق محمد٦ ليسانس حقوق
٢٨عصام محمد عبد النبى الليثى٧ ليسانس اداب
٢٨عصام محمد نصر محمد كمال٨ بكالوريوس فى التربية
٢٣عصمت حافظ محمد الشناوى٩ ليسانس حقوق

٢٦عصمت سمير انور المنشاوى١٠ ليسانس اداب
٢٤عصمت محمد عبد العظيم محمد١١ ليسانس حقوق
٢٥عطاء ابراهيم التهامى بدر١٢ ليسانس حقوق
٢٣عطاء محمد اسماعيل النادى١٣ ليسانس حقوق
٢٩عطيات رضا السعيد شريف١٤ بكالوريوس تجارة
٣٣عطيه جعفر عطيه السباعى١٥ ليسانس حقوق
٢٨عطيه حمدى عطيه الشيخ١٦ ليسانس حقوق
٣٠عطيه عبد العظيم عطية السنباطى١٧ بكالوريوس تجارة
٣٢عطيه عبد هللا عطيه وافى١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١عفاف عبد النبى ابراهيم نوار١٩ ليسانس اداب
٢٩عفاف مصطفى محمد دياب٢٠ ليسانس حقوق
٢٩عفاف مصطفي محمد عمارة٢١ بكالوريوس فى التربية
٢٧عفت حسين عبد هللا محى الدين٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٨عفيفة ريمون ميخائيل ذكى٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٥عال بركات شفيق بهنسى٢٤ ليسانس اداب
٣١عال صالح فتوح غانم٢٥ ليسانس حقوق
٢٧عال عبد الفتاح صادق٢٦ ليسانس حقوق
٢٤عال عبد هللا عبد المقتدر شعبان٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١٦٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤عال عبد المقصود على مزروع٢٨ ليسانس اداب
٢٨عال عبد المنعم محمد حسن٢٩ ليسانس اداب
٢٣عال عصام حبشى عبد الفتاح٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ١٦٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥عال عماد عبد المنعم حموده١ ليسانس حقوق
٢٩عال محمد على الشاذلى٢ ليسانس اداب
٢٣عال محمد على حسب الباجورى٣ ليسانس اداب
٢٤عالء اسماعيل محمود سعد خليفه٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥عالء الدين احمد عبد اللطيف محمد٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥عالء الدين سعيد محمد عبد اللطيف٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠عالء الدين عبد الحميد السيد٧ ليسانس حقوق
٢٦عالء الدين محمد انور على جعفر٨ ليسانس اداب
٢٥عالء الدين محمد كامل مصطفى الجزار٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٢٧عالء الدين وحيد ابراهيم١٠ ليسانس حقوق
٢٥عالء سعد شعبان عبد الرحمن سالمه١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤عالء شعبان حجاج رضوان١٢ بكالوريوس فى التربية
٢٨عالء صبحى جالل خليل الشرقاوى١٣ حاسبات ومعلومات
٢٨عالء طلبة محمد خفاجة١٤ بكالوريوس فى التربية
٣٢عالء طلخان على شريف١٥ بكالوريوس تجارة
٣٣عالء عبد الرحمن احمد بكر١٦ ليسانس اداب
٢٨عالء عالء الدين ابراهيم فايد١٧ ليسانس اداب
٢٧عالء على مصطفى الزغبى١٨ ليسانس حقوق
٣٣عالء محمد السيد احمد موسى١٩ ليسانس اداب
٣٠عالء محمد رزق دياب٢٠ زراعة
٢٧عالء محمد عباس االقور٢١ ليسانس حقوق
٢٧عالء محمد عبد هللا محمد شحاته٢٢ ليسانس اداب
٢٧عالء محمد عبد المطلب٢٣ ليسانس حقوق
٢٣عالء محمد عبد الوهاب طة البنداري٢٤ بكالوريوس تجارة
٣٠عالء مسعد محمد شعيب٢٥ ليسانس حقوق
٢٨عالء نبيل محمود ابراهيم٢٦ ليسانس حقوق
٢٥على ابراهيم الدسوقى محمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٦٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٤على ابراهيم سيد احمد٢٨ ليسانس حقوق
٢٨علي ابراهيم علي حسن االقرع٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٤على السيد على الغزالى٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ١٧٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥علي السيد علي عيسي١ بكالوريوس تجارة
٣٠على امين على السيد عيسى٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣على خالد محمد على٣ ليسانس حقوق
٢٤على راشد عباس الفرماوى٤ زراعة
٢٩على رجب على ابو زايد٥ ليسانس حقوق
٣١على رمضان على البالط٦ ليسانس حقوق
٢٧على سامى على عيسى٧ بكالوريوس تجارة
٢٤على سعيد علي عبد العزيز الشهاوى٨ بكالوريوس تجارة
٣١على شحاته عثمان داود٩ بكالوريوس تجارة

٢٦على شرف محمد الحيله١٠ ليسانس حقوق
٢٨على عادل عبد العزيز شلبى١١ ليسانس حقوق
٢٩على عادل محمد عبد الال١٢ ليسانس اداب
٣٢على عبد السالم حسن١٣ ليسانس حقوق
٢٧على على عبد العزيز يونس١٤ ليسانس حقوق
٢٥على فتحى محمد ابو شعالن١٥ بكالوريوس تجارة
٣٢على محمد ابو المكارم١٦ ليسانس حقوق
٢٤على محمد احمد حسن عالم١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣على محمد الصاوى زين الدين١٨ حاسبات ومعلومات
٢٨على محمد زكى العمروسى١٩ ليسانس حقوق
٢٥على محمد صالح على٢٠ ليسانس حقوق
٢٨على محمد عارف على٢١ ليسانس حقوق
٢٨على محمد عبد الحى ابو زهره٢٢ ليسانس حقوق
٢٦على محمد على اغا٢٣ ليسانس حقوق
٢٥على محمد على الحلفاوى٢٤ ليسانس حقوق
٢٥على محمد محمد التمساح٢٥ ليسانس حقوق
٢٧على محمد مرسى جودة٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٤على محمود طه التباع٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ١٧١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٩على محمود عبد الوهاب٢٨ ليسانس حقوق
٢٣على مسعد عبد العزيز عوض هللا٢٩ ليسانس حقوق
٢٤علياء الجوهرى على الشرقاوى٣٠ ليسانس اداب

صفحة ١٧٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣علياء عبد الرحمن اسماعيل الفالحى١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧علياء عبد المعطى على سيد٢ ليسانس حقوق
٣٠علياء عبد المنعم عبد الفتاح الشناوى٣ بكالوريوس تجارة
٢٦علياء محمود احمد عبد هللا٤ حاسبات ومعلومات
٢٨علياء نبيل عبد الرحمن٥ ليسانس حقوق
٢٨عليه اسامه محمد توفيق الشريف٦ حاسبات ومعلومات
٢٤عماد ابراهيم محمود الصفطى٧ حاسبات ومعلومات
٣١عماد احمد رجب سعيد٨ ليسانس حقوق
٢٧عماد الشحات خليل توما٩ حاسبات ومعلومات

٢٢عماد حمدى السباعى خاطر١٠ ليسانس حقوق
٢٩عماد حمدى صبحى ابو اليزيد١١ ليسانس حقوق
٣٠عماد حمدى فتوح محمد بديوى١٢ ليسانس حقوق
٢٦عماد حمدى محمد السيد عمارة سليمان١٣ بكالوريوس تجارة
٢٥عماد سمير عبد العال محمد عبد هللا١٤ ليسانس اداب
٣٢عماد صالح الدين محمد احمد شلب١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦عماد فوزى محمد عبد هللا١٦ ليسانس حقوق
٢٤عماد محمد ابراهيم يوسف١٧ ليسانس اداب
٣٢عماد محمد احمد احمد قنديل١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١عماد محمد عبد الوهاب الزمراني١٩ بكالوريوس فى التربية
٢٤عماد محمد محمود عون٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٣عماد محمدى فوزى٢١ ليسانس حقوق
٢٧عمار انور ابراهيم عامود٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٦عمر الزقرمى عبد العزيز٢٣ ليسانس حقوق
٢٣عمر بهاء الدين عبد الجواد٢٤ ليسانس حقوق
٢٣عمر جمال امين عزام٢٥ حاسبات ومعلومات
٢٤عمر صفوت امين عبد الوهاب٢٦ ليسانس حقوق
٢٥عمر عادل عطيه بالل٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٧٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٦عمر عبد الباسط على رضوان٢٨ ليسانس حقوق
٢٤عمر فتحى شفيق محمد٢٩ ليسانس حقوق
٢٩عمر مجدى محمد احمد الشعراوى٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١٧٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٣عمر محمد العيسوى البرماوى١ ليسانس حقوق
٣٠عمر محمد نبية عبد الوارث٢ بكالوريوس فى التربية
٢٢عمر مسعد عبد المنعم عبد الجواد٣ ليسانس حقوق
٢٧عمرو ابراهيم محمد الحنش٤ ليسانس حقوق
٢٧عمرو ابراهيم محمد الشوينى٥ ليسانس حقوق
٢٦عمرو احمد البدوى محمد عبد المعطى٦ بكالوريوس تجارة
٢٨عمرو احمد السيد زين البدرى٧ ليسانس حقوق
٢٦عمرو احمد عبد العزيز عمار٨ ليسانس حقوق
٣٢عمرو احمد على البدوى٩ ليسانس اداب

٢٥عمرو احمد على عايد١٠ ليسانس حقوق
٢٨عمرو احمد فؤاد عبد الحميد شلبي١١ بكالوريوس تجارة
٢٨عمرو احمد محمد قطقاط١٢ ليسانس اداب
٢٢عمرو السيد عبد الحميد عبد المجيد١٣ بكالوريوس تجارة
٣٢عمرو السيد فؤاد اليمانى١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨عمرو السيد فتحى فاخر١٥ زراعة
٣٢عمرو الشحات عطيه سرحان١٦ ليسانس اداب
٣٠عمرو بسيونى حامد المصرى١٧ ليسانس حقوق
٢٣عمرو حامد حامد الغزالى١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨عمرو حامد سعد المغورى١٩ ليسانس حقوق
٢٩عمرو حسن حافظ محمد٢٠ ليسانس حقوق
٢٩عمرو حسين محمود الشافعى٢١ ليسانس حقوق
٢٨عمرو حمدى محمد محمد كمال٢٢ ليسانس حقوق
٣٠عمرو خالد محمد خليل٢٣ ليسانس حقوق
٢٩عمرو خالد محمود بدير٢٤ ليسانس حقوق
٢٢عمرو رجب حسن شرشر٢٥ ليسانس حقوق
٢٩عمرو رشاد مصطفى بدوى٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٨عمرو سامى عبد السميع حسام٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٧٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٠عمرو سمير المحمدى الجندى٢٨ ليسانس حقوق

صفحة ١٧٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٠عمرو شبل عطية الفقى١ ليسانس حقوق
٣١عمرو صبرى محمد عبد اللطيف٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤عمرو طارق عطيه عبد الرحمن٣ ليسانس حقوق
٢٨عمرو طلبة محمد خفاجة٤ بكالوريوس فى التربية
٢٦عمرو عبد العزيز شعبان٥ ليسانس حقوق
٣٠عمرو عبد الفتاح يس درويش٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦عمرو عبد هللا محمد ابو دالل٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩عمرو عبد المجيد رضوان بسيس٨ حاسبات ومعلومات
٣٠عمرو عبد المنجى شاهر٩ ليسانس حقوق

٢١عمرو على عبد العاطى على احمد١٠ حاسبات ومعلومات
٢٥عمرو على محمد على شجير١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣عمرو عماد عبد الحميد محمد١٢ ليسانس حقوق
٢٥عمرو عماد عزت مصطفى١٣ ليسانس حقوق
٢٦عمرو عيد احمد سالم١٤ ليسانس حقوق
٢٣عمرو فاروق محمود عبد الباقى١٥ ليسانس حقوق
٢٦عمرو فايز احمد زايد١٦ ليسانس حقوق
٢٣عمرو فتحى عبده عبده المكاوى١٧ ليسانس اداب
٣١عمرو فهمى فهمى مزروع١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣عمرو مجدي فريد فتح اللة سالمة١٩ بكالوريوس تجارة
٢٦عمرو محمد ابراهيم قطب الغايش٢٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨عمرو محمد احمد احمد خضر٢١ ليسانس حقوق
٢٨عمرو محمد السيد العزب٢٢ ليسانس حقوق
٢٦عمرو محمد السيد العطفى٢٣ ليسانس حقوق
٢٨عمرو محمد السيد المرسى٢٤ ليسانس حقوق
٢٦عمرو محمد السيد رزيق٢٥ ليسانس حقوق
٢٤عمرو محمد السيد محمد٢٦ ليسانس حقوق
٢٨عمرو محمد المنشاوى عثمان٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١٧٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦عمرو محمد امين حجازى٢٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦عمرو محمد توفيق محمد يوسف٢٩ ليسانس اداب
٢٩عمرو محمد جمال محمد رياض عبد الخالق٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٧٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٢عمرو محمد سعد فؤاد النحراوى١ حاسبات ومعلومات
٢٤عمرو محمد شعبان الهبان٢ ليسانس حقوق
٢٦عمرو محمد عباس عليان٣ ليسانس اداب
٢٦عمرو محمد عبد الحليم النجار٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦عمرو محمد عزيز محمود اسماعيل الدييهى٥ ليسانس اداب
٢٩عمرو محمد عالء الدين على ناصف٦ بكالوريوس تجارة
٣٢عمرو محمد محروس الجيارة٧ بكالوريوس تجارة
٢٧عمرو محمد محمود القصاص٨ ليسانس حقوق
٢٤عمرو محمد يوسف سيد احمد بسيونى٩ حاسبات ومعلومات

٢٥عمرو محمود شامخ محمد عطيه١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨عمرو محمود مجاهد١١ ليسانس حقوق
٢٦عمرو مصطفى جابر عبد الواحد١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١عمرو مصطفى رزق ابو الخير١٣ السن
٢٣عمرو مصطفى عبد الغفار الشال١٤ حاسبات ومعلومات
٢٣عمرو مصلحى محمود مصلحى١٥ حاسبات ومعلومات
٢٧عمرو يوسف محمد يوسف صالح١٦ بكالوريوس تجارة
٢٩عهود حسنى سليمان عرفات١٧ زراعة
٢٤عيد جابر عيد البرماوى١٨ ليسانس حقوق
٢٤عيد محمد عبد هللا عوض١٩ ليسانس حقوق
٢٦غادة عطية مرسي حمودة٢٠ بكالوريوس فى التربية
٢٧غادة محمد الشحات محمد٢١ ليسانس حقوق
٢٧غاده ابراهيم محمد عبد الرؤوف٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٣غاده السيد ناجى عبد ربه٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦غاده بسيونى الدسوقى الصعيدى٢٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦غاده سمير غريب محمد عمار٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥غاده عالء الدين محمد محمد قابيل٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٤غاده عماد الدين محمد حيدر٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٧٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٥غاده محسن السيد خليل رباح٢٨ حاسبات ومعلومات
٣١غاده محمد احمد النحاس٢٩ ليسانس اداب
٢٨فؤاد سعد فؤاد حلمي السيد٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٨٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣فؤاد عبد الفتاح عبد اللطيف عثمان١ ليسانس حقوق
٢٤فاتن فكرى رأفت الحفناوى٢ زراعة
٣٠فاتن محمد عبد الحميد الشيخ٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤فادى ابراهيم فتح هللا شحاته٤ ليسانس حقوق
٢٥فادى عوض صادق عوض٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥فادي ماهر عوض اللة سليمان٦ بكالوريوس تجارة
٣٠فاديه محمد عوض السيد البرى٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢فاضل محمد عبد الحميد فضل٨ ليسانس اداب
٣٠فاطمة ابراهيم السيد الشرقاوي٩ بكالوريوس فى التربية

٢٦فاطمة ابراهيم محمد الدماطي١٠ بكالوريوس فى التربية
٢٣فاطمة احمد عبد العزيز مصطفي١١ بكالوريوس فى التربية
٢٢فاطمة كمال عبد العال١٢ ليسانس حقوق
٣٢فاطمة محمد احمد زقزوق١٣ بكالوريوس فى التربية
٢٦فاطمة محمود حسين الشرقاوى١٤ ليسانس حقوق
٢٢فاطمه ابراهيم محمد ابو جنديه١٥ زراعة
٢٩فاطمه احمد ابراهيم قنديل١٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧فاطمه احمد حسن الفرت١٧ ليسانس حقوق
٢٤فاطمه الزهراء شكرى بدوى قابيل١٨ حاسبات ومعلومات
٢٣فاطمه الزهراء صفوت السعيد١٩ ليسانس حقوق
٣٠فاطمه السيد عطيه حامد٢٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣فاطمه السيد قاسم محمود الفتيانى٢١ ليسانس حقوق
٢٧فاطمه السيد مرزوق الشيخ٢٢ ليسانس حقوق
٢٣فاطمه جمال الدين السماحى٢٣ ليسانس حقوق
٢٥فاطمه حامد محمد ابو عيشه٢٤ ليسانس حقوق
٢٢فاطمه حلمى محمد اسماعيل٢٥ ليسانس اداب
٢٣فاطمه خليل محمود سعد٢٦ ليسانس حقوق
٢٦فاطمه رأفت منصور عبد السميع٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٨١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣فاطمه رضا ابراهيم االشقر٢٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢فاطمه رياض محمد رياض٢٩ ليسانس اداب
٢٧فاطمه سمير على طواقى٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ١٨٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٦فاطمه صالح احمد معتوق١ ليسانس اداب
٢٩فاطمه عبد المنعم احمد عصر٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣فاطمه عبد النبى عبد الجواد ابو هبل٣ ليسانس اداب
٢٤فاطمه على محمود خليل٤ ليسانس حقوق
٣١فاطمه فاروق احمد عطيه٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠فاطمه قطب محمد عبد العال٦ ليسانس حقوق
٢٧فاطمه محمد بكر السيد٧ ليسانس حقوق
٢٩فاطمه محمد عرابى مشعل٨ ليسانس حقوق
٢٩فاطمه محمد على داغر٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٢٨فاطمه محمد على داغر١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦فاطمه محمد فرج سعيد عمرو١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤فاطمه محمد محمد ابراهيم النجار١٢ ليسانس اداب
٢٥فاطمه محمد محمد زهران١٣ ليسانس اداب
٢٨فاطمه محمد محمد عطا١٤ ليسانس اداب
٣٢فاطمه محمد نور الدين حلمى١٥ ليسانس حقوق
٢٧فاطمه محمود السيد حميد١٦ ليسانس حقوق
٣١فاطمه نبيل حسانين عطيه الجمال١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠فايزه احمد ابراهيم النجار١٨ ليسانس حقوق
٢٧فتح هللا محمد فتح هللا بدر١٩ ليسانس حقوق
٢٣فتحى احمد فتحى محمد٢٠ ليسانس حقوق
٣١فتحى شعبان احمد المنسى٢١ ليسانس حقوق
٢٩فتحى عبد العال فتوح الجناينى٢٢ زراعة
٢٥فتحى عبد المجيد فتحى٢٣ ليسانس حقوق
٢٧فتحى فراج فتحى فراج٢٤ ليسانس حقوق
٢٨فتحى محمد احمد النوسانى٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦فتحيه عبد الجواد السيد زيدان٢٦ السن
٢٦فتحيه مصطفى محمد مراد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٨٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٧فتوح شبل فتوح قحيف٢٨ ليسانس حقوق
٣١فتوح محمد ابو الفتوح البحيرى٢٩ ليسانس حقوق
٣٢فرج الزرقاني سعد الجخو٣٠ بكالوريوس فى التربية

صفحة ١٨٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠فرج السيد عبد الخالق على العباشى١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦فرج عبد المؤمن فرج هللا٢ ليسانس حقوق
٢٥فرج محمد عبد العزيز السلكاوى٣ ليسانس حقوق
٢٢فلایر اشرف السيد رمضان٤ بكالوريوس فى التربية
٢٣فريد خالد محمد فريد٥ ليسانس حقوق
٢٥فريد زكريا ابراهيم المعصرانى٦ ليسانس حقوق
٢٥فريد محمد عبد الباقى ابو شنادى٧ بكالوريوس تجارة
٣٠فهمى ابراهيم محمد عصر٨ ليسانس حقوق
٢٦فهيمة عبد الهادى محمد الجوهرى٩ بكالوريوس تجارة

٢٥فوزى عادل عقاد هاللى١٠ حاسبات ومعلومات
٢٦فوزى محمد احمد زهو١١ ليسانس حقوق
٢٤فوزى محمد محمد عبد العاطى١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١فوزيه حمدى امين رمضان١٣ ليسانس اداب
٢٤فوزيه محمد احمد محمد الدجوى١٤ ليسانس حقوق
٢٣فوزيه محمد السيد جعفر١٥ ليسانس حقوق
٣١فوزيه محمد عبد الرحمن عشوش١٦ ليسانس اداب
٢٤فوزيه مرسى محمد على١٧ ليسانس حقوق
٢٦فيروز حسنى محمد عبد الرازق١٨ ليسانس اداب
٢٩فيفان عبد اللطيف محمد١٩ ليسانس حقوق
٢٣فيفى خيرى جمعه رمضان٢٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢فيفى موسى عبد الجيد حماد٢١ زراعة
٢٨قمر الدوله محمد ابو اليزيد٢٢ ليسانس حقوق
٢٨كامل عزت كامل رمضان فتح الباب٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٦كاميليا العربى محمد مشعل٢٤ ليسانس اداب
٢٩كريستينا رومانى فوزى بخيت٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥كريم ابراهيم عبد الخالق مرزوق٢٦ ليسانس حقوق
٢٧كريم احمد عبد المنعم محمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٨٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥كريم احمد محمود جادو٢٨ ليسانس حقوق
٢٧كريم السعيد على البدوى٢٩ ليسانس حقوق
٢٥كريم السيد حسن على القصراوى٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ١٨٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥كريم السيد محمد مصطفى١ ليسانس حقوق
٢٤كريم بدير سليمان الجخو٢ بكالوريوس تجارة
٢٨كريم حسن حسن احمد الكفراوى٣ حاسبات ومعلومات
٢٨كريم حسن محمد حسن صقر٤ بكالوريوس فى التربية
٢٤كريم خالد ابراهيم محمد غازى٥ حاسبات ومعلومات
٢٧كريم رجب احمد شمس٦ حاسبات ومعلومات
٢٥كريم عبد الفتاح احمد سعفان٧ ليسانس حقوق
٢٥كريم عطيه محمود شاهين٨ ليسانس حقوق
٢٣كريم على على حسن٩ ليسانس حقوق

٢٨كريم فاروق محمد رجب١٠ ليسانس حقوق
٢٥كريم كارم محروس فره١١ ليسانس اداب
٢٥كريم لطفى عزب بحيرى١٢ ليسانس حقوق
٢٦كريم مجدى السيد سليم١٣ حاسبات ومعلومات
٢٥كريم محمد عبد التواب شيحه١٤ ليسانس حقوق
٢٧كريم محمد عبد الخالق احمد١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩كريم محمد عبد الرحيم مصطفى غباشى١٦ ليسانس اداب
٣٠كريم محمد محمد البيومى١٧ ليسانس حقوق
٢٧كريم محمد محمد بدران١٨ ليسانس حقوق
٢٦كريم محمد محمد شمس١٩ ليسانس حقوق
٢٤كريم محمود صبحى محمود٢٠ ليسانس حقوق
٢٦كريم محمود عبد الحكيم٢١ ليسانس حقوق
٢٣كريم محمود عواد دسوقي٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٤كريم مصطفى دسوقى رمضان٢٣ ليسانس حقوق
٢٤كريمان كمال عنتر العزب سالم٢٤ ليسانس حقوق
٣٢كريمة علي عمرو سويلم٢٥ بكالوريوس فى التربية
٢٥كريمه ابراهيم محمد السمان٢٦ ليسانس حقوق
٣٠كريمه السيد عبد العليم محمدى بركه٢٧ زراعة

صفحة ١٨٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥كريمه السيد فؤاد بحيرى٢٨ ليسانس حقوق
٢٦كلير عبد السميع عطية٢٩ ليسانس حقوق
٢٢كمال الدين اشرف كمال الدين الشبينى٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٨٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٧كمال عاطف محمد كمال الماضى١ بكالوريوس تجارة
٢٣كمال محمد احمد حشيش٢ ليسانس حقوق
٢٦كيرلس اشرف جرجس عوض هللا جرجس٣ حاسبات ومعلومات
٢٧كيرلس بطرس فخرى مسرارى٤ حاسبات ومعلومات
٢٣كيرلس مراد امين اسعد٥ بكالوريوس تجارة
٢٩لؤى ابراهيم يوسف شحاته٦ السن
٢٩لبنى ابراهيم حسن ابو الخير٧ ليسانس حقوق
٣٠لبنى احمد عبد الهادى الديب٨ بكالوريوس تجارة
٢٧لبنى جمال سعد حميده٩ ليسانس حقوق

٢٥لبنى عبد العزيز عبد الحميد سليمان١٠ السن
٢٤لطفى فاروق لطفى عجيز١١ ليسانس حقوق
٢٦لطفي نسيم محمد رمضان١٢ بكالوريوس فى التربية
٢٢لطيفه سعيد خليفه محمود خليفه١٣ زراعة
٢٦لمياء السعيد احمد العفيفى١٤ ليسانس اداب
٢٨لمياء جمال مسعود عبد الحميد١٥ بكالوريوس فى التربية
٢٦لمياء حلمى عبد هللا فلقيله١٦ ليسانس حقوق
٢٥لمياء رمضان ابراهيم عمار١٧ ليسانس اداب
٣٠لمياء سيد احمد عبد اللطيف١٨ ليسانس حقوق
٢٧لمياء عادل محمد عبد الرحيم١٩ بكالوريوس تجارة
٢٦لميس ابراهيم احمد زكى٢٠ ليسانس حقوق
٢٣لميس محمد ابراهيم سعد هللا٢١ ليسانس حقوق
٣٠لميس محمد عبد اللة محمد على صالح٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٦لوال على الحمد  احمد فرج٢٣ ليسانس اداب
٢٣ليديا نبيل كامل عبد الملك٢٤ ليسانس حقوق
٢٢ليلى رجب محمد نوفل٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦ليلى عبد الفتاح محمد عبد هللا عبد الفتاح٢٦ ليسانس اداب
٢٤ليلى محروس احمد فؤاد الششتاوى٢٧ ليسانس اداب

صفحة ١٨٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥ليلى محمد ابو اليزيد ابو المكارم جاب هللا٢٨ زراعة
٢٨ليلى ممدوح محمد سيد احمد٢٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩ليلى هاشم محمد هاشم٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١٩٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧مؤمن احمد ابراهيم عبد هللا١ بكالوريوس تجارة
٢٥مؤمن احمد حسين عبد السالم٢ ليسانس حقوق
٣٠مؤمن احمد عبد المنعم القماش٣ حاسبات ومعلومات
٢٥مؤمن سعيد محمد اسماعيل٤ ليسانس اداب
٢٨مؤمن سمير طه درويش٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦مؤمن مجدى محمد الصباغ٦ ليسانس حقوق
٢٥مؤمن محمد عبد السميع خضر٧ ليسانس حقوق
٢٦مؤمن محمد محمد عزب٨ ليسانس اداب
٢٦مؤمن وجدى نصر محمد٩ حاسبات ومعلومات

٢٦مؤمن يحيى فتح هللا المغربى١٠ حاسبات ومعلومات
٢٨مأمون صالح احمد السعيد١١ ليسانس حقوق
٢٨ماجد ابراهيم دياب محمد هدهد١٢ ليسانس اداب
٢٥ماجد سعيد منصور محمد بدر١٣ ليسانس حقوق
٢٧ماجد سمير عبد العزيز شاهين١٤ ليسانس حقوق
٢٥ماجد عبد العزيز محمد١٥ حاسبات ومعلومات
٢٦ماجدة محمد رافت احمد الجوهرى١٦ بكالوريوس تجارة
٢٤ماجدة محمود عبد العزيز١٧ بكالوريوس تجارة
٢٦ماجى نبيل جرجس تادرس١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤مادونا فرج عطية شنودة١٩ بكالوريوس تجارة
٢٣مارتينا عماد انيس وهبه٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٥مارتينا ماهر القمص يوحنا٢١ بكالوريوس فى التربية
٢٥مارلين سمير فرج٢٢ ليسانس حقوق
٢٧مارى عادل سليمان شنوده٢٣ ليسانس اداب
٢٦مارينا عبدة عطا هللا يوسف٢٤ ادارة اعمال جامعه عمالية
٢٢مازن خالد عبد الصمد عجالن٢٥ ليسانس حقوق
٢٤مازن سامى عبدة خضر٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٨مالك السيد عبد الوهاب ابو قوطه٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٩١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥ماهر حسين السيد حسن٢٨ حاسبات ومعلومات

صفحة ١٩٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣ماهر سعيد السيد محمود١ بكالوريوس تجارة
٢٥ماهر عادل على قزامل٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤ماهر محمد عبد الرحيم يونس٣ ليسانس حقوق
٣٠ماهر مصطفى مصطفى الجمل٤ ليسانس حقوق
٣١مايسه ابراهيم على ابو محمود٥ ليسانس حقوق
٣٠مايسه احمد الرفاعى المالح٦ ليسانس حقوق
٢٤مايكل جمال عبد المسيح بغدادي٧ بكالوريوس تجارة
٢٣مايكل حنا سعد صليب٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣مايكل لبيب ميخائيل لبيب٩ بكالوريوس تجارة

٢٤مايكل ماهر عوض كامل١٠ ليسانس حقوق
٢٤مايكل موريس جرجس حبيب رزق١١ بكالوريوس تجارة
٢٦مايكل ميالد وهيب سعد١٢ ليسانس حقوق
٢٦مجاهد السيد محمد متولى١٣ ليسانس حقوق
٢٨مجاهد سالمه محمد ابراهيم١٤ ليسانس حقوق
٣٠مجدى الحسينى الحسينى ابو الغيط١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥مجدى عاطف ابراهيم عبد هللا١٦ ليسانس حقوق
٢٩مجدى عبد الفتاح صادق خفاجى١٧ ليسانس حقوق
٢٧مجدى عمر عبد هللا سعدون١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩مجدى ممدوح محمد هالل١٩ ليسانس حقوق
٣٠محب فخرى نظيم عبد المالك٢٠ بكالوريوس تجارة
٣١محسن ابراهيم محمد سليم٢١ بكالوريوس تجارة
٢٥محسن صالح عبد الحميد٢٢ ليسانس حقوق
٢٦محمد ابراهيم ابراهيم جاد هللا٢٣ ليسانس حقوق
٢٤محمد ابراهيم احمد المنشاوى٢٤ ليسانس حقوق
٢٨محمد ابراهيم احمد عبد الحميد حماد٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد ابراهيم السعيد ابو السعود٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد ابراهيم جمال الدين الشربينى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٩٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣محمد ابراهيم حسن عساف٢٨ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد ابراهيم رشاد الحنفى٢٩ ليسانس حقوق
٢٤محمد ابراهيم رفاعى زياده٣٠ ليسانس اداب

صفحة ١٩٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٣محمد ابراهيم زكى ابراهيم١ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد ابراهيم سليمان ابراهيم٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧محمد ابراهيم عبد الجواد سليمان٣ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد ابراهيم عبد الرحيم سلمان٤ ليسانس حقوق
٢٥محمد ابراهيم عبد السالم محمد٥ ليسانس حقوق
٢٣محمد ابراهيم عبد الوهاب المالح٦ بكالوريوس فى التربية
٢٩محمد ابراهيم على عبد هللا عطيه٧ ليسانس اداب
٢٧محمد ابراهيم محمد ابراهيم جمعه٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢محمد ابراهيم محمد الزيات٩ ليسانس حقوق

٢٤محمد ابراهيم محمد الشاذلى١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣محمد ابراهيم محمد حجازي١١ ليسانس حقوق
٢٥محمد ابراهيم محمد حسن بكر١٢ ليسانس حقوق
٢٤محمد ابراهيم محمد حسين١٣ ليسانس حقوق
٢٧محمد ابراهيم محمد عالم١٤ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد ابراهيم محمد عمر١٥ ليسانس حقوق
٣١محمد ابراهيم محمد مرزوق١٦ ليسانس حقوق
٣٠محمد ابراهيم محمد هيكل١٧ بكالوريوس تجارة
٣٢محمد ابراهيم محمود الشيخ١٨ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد ابراهيم محمود سليمان حسن١٩ ليسانس حقوق
٢٥محمد ابراهيم يونس ابو عيشه٢٠ ليسانس حقوق
٢٣محمد ابو الحمايل احمد٢١ ليسانس حقوق
٢٥محمد ابو العزم سالم٢٢ ليسانس حقوق
٢٩محمد ابو الفتوح محمد الشامى٢٣ ليسانس حقوق
٢٤محمد ابو اليزيد محمد حسن٢٤ ليسانس حقوق
٢٧محمد ابو بكر مهدى سكران٢٥ ليسانس حقوق
٢٥محمد احمد ابراهيم الدين٢٦ ليسانس حقوق
٢٣محمد احمد ابراهيم الزهيرى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٩٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٢محمد احمد ابراهيم بطاح٢٨ ليسانس حقوق
٢٨محمد احمد ابراهيم حسن البحيرى٢٩ ليسانس اداب
٢٨محمد احمد ابراهيم سعد الدين٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٩٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧محمد احمد ابراهيم صالح١ بكالوريوس تجارة
٣٢محمد احمد ابراهيم عزب٢ ليسانس اداب
٢٨محمد احمد احمد االشقر٣ ليسانس حقوق
٢٥محمد احمد احمد شعالن٤ ليسانس حقوق
٢٧محمد احمد الدمرداش عبد الرازق٥ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد احمد السيد اسماعيل٦ ليسانس حقوق
٢٦محمد احمد السيد مصطفى٧ ليسانس حقوق
٢٦محمد احمد الشناوي داود٨ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد احمد حسن الحفناوى٩ بكالوريوس تجارة

٢٤محمد احمد حسين جابر١٠ ليسانس حقوق
٢٦محمد احمد حسين هيلم١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨محمد احمد خالف السيد خالف١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦محمد احمد رضا معوض١٣ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد احمد رفعت على١٤ ليسانس حقوق
٢٨محمد احمد سعد ابراهيم عبد الغنى١٥ ليسانس حقوق
٢٤محمد احمد سيد احمد طه١٦ ليسانس حقوق
٢٥محمد احمد صابر ابو الخير١٧ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد احمد صبحى على الشعراوى١٨ ليسانس حقوق
٢٩محمد احمد طه ابو عماره١٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤محمد احمد عبد الباسط احمد٢٠ ليسانس حقوق
٢٦محمد احمد عبد الرحمن مجاهد٢١ ليسانس حقوق
٢٨محمد احمد عبد الرحيم محرز٢٢ ليسانس حقوق
٢٩محمد احمد عبد الشافى محمد٢٣ ليسانس حقوق
٢٨محمد احمد عبد العزيز ابو زيد٢٤ ليسانس حقوق
٢٦محمد احمد عبد القوى ناصف٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد احمد عبد هللا ابراهيم غانم٢٦ ليسانس حقوق
٢٥محمد احمد عبد هللا الغرمانى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٩٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥محمد احمد عبد المعطى سعيد٢٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧محمد احمد عبد المعطي عبد العال٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد احمد عبد المنعم العايدى٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ١٩٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣١محمد احمد عبد ربه١ ليسانس حقوق
٢٤محمد احمد عطيه الشخيب٢ ليسانس حقوق
٢٣محمد احمد عطيه خليفه٣ زراعة
٢٧محمد احمد على ابو النصر٤ ليسانس حقوق
٢٥محمد احمد على البرى٥ ليسانس اداب
٢٦محمد احمد علي سيد احمد منصور٦ بكالوريوس تجارة
٣١محمد احمد فؤاد محمد صابر٧ ليسانس حقوق
٢٤محمد احمد فتح هللا احمد السباعى٨ ليسانس حقوق
٢٣محمد احمد فتح هللا جمعة٩ بكالوريوس تجارة

٣٣محمد احمد فهمى شملوله١٠ ليسانس حقوق
٢٩محمد احمد ماهر عبد الشكور١١ ليسانس حقوق
٢٧محمد احمد محمد ابو المكارم١٢ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد احمد محمد السجينى١٣ ليسانس حقوق
٢٩محمد احمد محمد القويسنى١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨محمد احمد محمد ريشه١٥ ليسانس حقوق
٢٥محمد احمد محمد سمير السيد١٦ ليسانس حقوق
٢٥محمد احمد محمد عامر١٧ ليسانس حقوق
٣٠محمد احمد محمد عبد هللا١٨ ليسانس حقوق
٣١محمد احمد محمد عبد هللا١٩ ليسانس حقوق
٢٥محمد احمد محمد عبد الهادى٢٠ ليسانس اداب
٢٧محمد احمد محمد محمود رضا٢١ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد احمد محمد مصطفى٢٢ ليسانس حقوق
٢٥محمد احمد مغازى شتا٢٣ ليسانس حقوق
٢٧محمد احمد منير القصبى٢٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧محمد احمد موسى احمد الحلوانى٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣محمد احمد يوسف٢٦ ليسانس حقوق
٢٧محمد اسامه عبد المهيمن على٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٩٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٣محمد اسامه فوزى عطيه٢٨ ليسانس حقوق
٣٠محمد اسماعيل حسين اسماعيل٢٩ ليسانس حقوق
٢٧محمد اسماعيل شفيق الشريف٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٠٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٩محمد اسماعيل عبد الخالق١ ليسانس حقوق
٢٨محمد اسماعيل عبد الهادى الشريف٢ ليسانس حقوق
٢٧محمد اسماعيل محروس احمد ابو سالمه٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩محمد اسماعيل محمد اسماعيل البحيرى٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤محمد اشرف عبد البديع٥ ليسانس حقوق
٢٤محمد اشرف يوسف البيومى٦ ليسانس حقوق
٢٨محمد اصيل محمد ابراهيم٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠محمد االحمدى االحمدى٨ ليسانس حقوق
٣١محمد الجيوشى عبد الفتاح الشاعر٩ بكالوريوس تجارة

٢٧محمد الحسينى عبد الرحمن سليمان١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧محمد الحسينى محمد عرفان١١ ليسانس حقوق
٢٣محمد الحسينى محمود عبد الوهاب١٢ ليسانس حقوق
٢٧محمد الحنفى جبر الغنيمى١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨محمد الدسوقى ابراهيم زليخه١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠محمد الدسوقى احمد المرسى١٥ زراعة
٢٧محمد الزينى السيد عامر١٦ ليسانس حقوق
٢٣محمد السد حسن ضبيش١٧ ليسانس اداب
٢٥محمد السعيد السباعى جانب١٨ ليسانس حقوق
٢٧محمد السعيد حسن حالوة١٩ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد السعيد سعد سيد٢٠ ليسانس حقوق
٢٧محمد السعيد عبد الفتاح غانم٢١ زراعة
٣٠محمد السعيد عطية الحويزي٢٢ بكالوريوس فى التربية
٢٩محمد السعيد محمد ابو النهى حماد٢٣ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد السيد ابراهيم متولى٢٤ ليسانس حقوق
٢٧محمد السيد ابو اليزيد محمد٢٥ ليسانس حقوق
٢٤محمد السيد احمد ابراهيم بدر الدين٢٦ زراعة
٢٧محمد السيد احمد الدبولى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٠١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٤محمد السيد احمد الصاوى محمود عامر٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد السيد احمد محمد٢٩ ليسانس حقوق
٢٧محمد السيد البدوى السيد٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٠٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤محمد السيد السيد احمد كساب١ ليسانس حقوق
٢٩محمد السيد السيد السيد٢ ليسانس حقوق
٢٩محمد السيد السيد المرسى٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨محمد السيد السيد بيومي الصواف٤ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد السيد السيد رمضان٥ حاسبات ومعلومات
٢٢محمد السيد حسين ابراهيم٦ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد السيد سالم محمد سالم٧ حاسبات ومعلومات
٢٩محمد السيد سيد احمد عامر٨ حاسبات ومعلومات
٣٢محمد السيد صبحى الجوهرى٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٢٤محمد السيد عبد الحميد عوف١٠ حاسبات ومعلومات
٢٨محمد السيد عبد الحميد قمر١١ السن
٢٦محمد السيد عبد السالم عالم١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩محمد السيد عبد العزيز ابو عيشه١٣ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد السيد عبد العزيز سليمان١٤ ليسانس حقوق
٢٥محمد السيد عبد القادر احمد القلينى١٥ حاسبات ومعلومات
٢٥محمد السيد عبد المجيد عرب١٦ ليسانس حقوق
٢٥محمد السيد عبد المنعم محمد الغنام١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧محمد السيد غريب ابراهيم ابو زيد١٨ ليسانس اداب
٢٦محمد السيد فهيم القلينى١٩ ليسانس حقوق
٣٢محمد السيد قطب العماوى٢٠ ليسانس حقوق
٣٢محمد السيد قطب عبد الفتاح٢١ ليسانس حقوق
٢٢محمد السيد مجدى عبد القادر٢٢ ليسانس حقوق
٢٤محمد السيد محمد ابراهيم٢٣ ليسانس حقوق
٢٤محمد السيد محمد ابو العينين٢٤ ليسانس حقوق
٢٤محمد السيد محمد احمد حماد٢٥ ليسانس حقوق
٢٥محمد السيد محمد الششتاوى٢٦ ليسانس حقوق
٢٩محمد السيد محمد الصواف٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٠٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٨محمد السيد محمد القزاز٢٨ ليسانس حقوق
٢٥محمد السيد محمد سالم القمحاوى٢٩ ليسانس اداب
٢٤محمد السيد محمد علي فليفل٣٠ بكالوريوس فى التربية

صفحة ٢٠٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٧محمد السيد محمد ندا١ ليسانس حقوق
٢٨محمد السيد محمود ابراهيم٢ ليسانس حقوق
٢٤محمد السيد مساعد على مال٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥محمد السيد مسعد ابو وردة٤ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد السيد مصطفى٥ ليسانس حقوق
٢٧محمد السيد ياسين الورورى٦ ليسانس حقوق
٢٩محمد السيد يوسف٧ ليسانس حقوق
٢٣محمد الشحات خطاب البرى٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦محمد الشناوى مصطفى كمال٩ ليسانس حقوق

٢٥محمد العربى محمد مصطفى سليم١٠ بكالوريوس تجارة
٣١محمد العنانى يحيى العيسوى١١ ليسانس حقوق
٢٦محمد العيسوى على االقرع١٢ ليسانس حقوق
٢٣محمد الغريب شبل الكفراوى١٣ ليسانس حقوق
٣١محمد المحمدى محمد السيد الصعيدى١٤ ليسانس حقوق
٢٩محمد المغاوري زينهم المكاوى١٥ بكالوريوس فى التربية
٢٩محمد اليمانى عبد البديع زياده١٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١محمد امين فريد غراب١٧ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد امين محمد البايلى١٨ ليسانس حقوق
٢٨محمد انس عبد الملك خليفه١٩ السن
٢٩محمد انور محمد عليوه٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٥محمد ايمن سعيد بدوى٢١ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد ايمن عوض الحلبى٢٢ ليسانس حقوق
٣٢محمد بركات محمد دياب٢٣ ليسانس اداب
٢٤محمد بسيونى ابو اليزيد مراد٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد بسيونى زكريا بسيونى٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد بسيونى عبد الحميد ابو سنه٢٦ ليسانس حقوق
٣١محمد بسيونى متولى شكر٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٢٠٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤محمد بكر حلمى الصعيدى٢٨ ليسانس حقوق
٢٤محمد بكر صالح٢٩ ليسانس حقوق
٢٩محمد بكر عطا ابو العطا٣٠ زراعة

صفحة ٢٠٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٩محمد توفيق عبد العظيم زيان١ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد تيمور محمد ابراهيم سليمان٢ حاسبات ومعلومات
٢٧محمد جابر لبيب شرف الدين٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠محمد جابر محمود البقلى٤ ليسانس اداب
٢٤محمد جالل حافظ سيد٥ ليسانس حقوق
٢٤محمد جالل عبد اللطيف الخواص٦ حاسبات ومعلومات
٢٤محمد جالل محمد جاد٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩محمد جالل موسى البشالوى٨ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد جمال ابراهيم مدكور٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٢٧محمد جمال احمد ابو عفصه١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥محمد جمال اسماعيل البحيري١١ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد جمال السيد ابو النجاه١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١محمد جمال توفيق سليمان١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥محمد جمال حسب هللا السيد١٤ ليسانس اداب
٢٩محمد جمال عبد السميع الوهيدى١٥ ليسانس اداب
٢٧محمد جمال عبد النبى خضر١٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩محمد جمال محمد الحديدي١٧ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد جمال محمد شديد١٨ ليسانس حقوق
٢٦محمد جمال محمود ابو اليزيد١٩ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد جمال مصطفى الشرقاوى٢٠ ليسانس حقوق
٢٥محمد جمعه احمد محمود عبد الدايم٢١ ليسانس حقوق
٢٦محمد جمعه موسى احمد٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣محمد جميل عبد الحميد ابو العزم٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد جميل محمد البلتاجى٢٤ ليسانس حقوق
٢٨محمد جميل محمد البلقينى٢٥ ليسانس اداب
٢٣محمد حامد احمد احمد الصواف٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد حامد الجوهري حامد٢٧ بكالوريوس فى التربية

صفحة ٢٠٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٩محمد حامد الصاوى عبد الدايم٢٨ ليسانس حقوق

صفحة ٢٠٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧محمد حامد حامد موسى١ ليسانس حقوق
٢٧محمد حامد حسن حسن٢ ليسانس حقوق
٢٤محمد حامد على االخير٣ ليسانس حقوق
٢٥محمد حامد محسن السيد قنديل٤ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد حامد محمد حامد٥ ليسانس حقوق
٢٦محمد حجازى عبد الفتاح الخولى٦ ليسانس حقوق
٢٨محمد حسانين امام الجمل٧ ليسانس حقوق
٢٣محمد حسن السيد وهب هللا٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨محمد حسن حامد خفاجي٩ بكالوريوس تجارة

٢٦محمد حسن سعد محمد١٠ ليسانس حقوق
٢٦محمد حسن عبد العاطى مدكور١١ ليسانس حقوق
٢٦محمد حسن عبد الفتاح الطير١٢ ليسانس اداب
٢٥محمد حسن عبد الناصر الشناوى١٣ ليسانس حقوق
٢٨محمد حسن على حسن١٤ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد حسن علي شهادي١٥ بكالوريوس تجارة
٣١محمد حسن فهمى صديق١٦ ليسانس حقوق
٢٦محمد حسن محمد السيد١٧ ليسانس حقوق
٢٧محمد حسن محمد الشرقاوى١٨ ليسانس حقوق
٢٩محمد حسنى توفيق غنام١٩ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد حسنى محمد ابراهيم٢٠ ليسانس حقوق
٢٥محمد حسين رسمى نصر٢١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥محمد حسين عبد الجواد عبد الحق٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٨محمد حسين عبد الرحيم بيومى٢٣ ليسانس حقوق
٢٣محمد حسين على محمد ابو النجا٢٤ ليسانس حقوق
٢٤محمد حسين فتوح الجمال٢٥ ليسانس حقوق
٢٦محمد حسين محمد ابراهيم٢٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧محمد حسين محمود احمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٠٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦محمد حسين مصطفى حسب النبي٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد حلمى احمد دياب٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد حلمى سليمان عبد هللا٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢١٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٨محمد حمدان رشاد شملة١ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد حمدى ابو الغيظ ابو طالب٢ حاسبات ومعلومات
٢٨محمد حمدى احمد يوسف محمود٣ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد حمدى حنفى على حنفى٤ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد حمدي عبد الحكيم محمد٥ بكالوريوس فى التربية
٣١محمد حمدى عبد الحى المقاول٦ ليسانس حقوق
٢٥محمد حمدى عبد الرازق بيبرس٧ زراعة
٢٦محمد حمدى عبد القادر البنا٨ ليسانس حقوق
٢٥محمد حمدى محمد السباعى٩ ليسانس حقوق

٢٩محمد حمدين السيد١٠ ليسانس حقوق
٢٧محمد حمزه عبد اللطيف مزروع١١ ليسانس حقوق
٣١محمد خالد ابراهيم الشوبرى١٢ ليسانس اداب
٢٩محمد خالد على الجميزى١٣ ليسانس حقوق
٢٥محمد خالد محمد شرباس١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩محمد خميس حسن زيان١٥ ليسانس اداب
٣٠محمد خيرى سعد محمد١٦ ليسانس حقوق
٢٥محمد خيرى محمد على على الرشيدى١٧ ليسانس حقوق
٢٦محمد رأفت عيد محمد القبالوى١٨ ليسانس اداب
٢٣محمد راشد محمد نجم١٩ حاسبات ومعلومات
٢٥محمد ربيع نصر دراز٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٨محمد رجب ابو اليزيد عبيد٢١ بكالوريوس فى التربية
٢٩محمد رجب السيد على عالم٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦محمد رجب الغنام٢٣ ليسانس حقوق
٣١محمد رجب بسيونى منصور٢٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤محمد رجب جوده القط٢٥ حاسبات ومعلومات
٢٨محمد رجب عامر حبشى الطباخ٢٦ ليسانس حقوق
٢٩محمد رجب عبد الرحمن محمد مسعود٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢١١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٣محمد رجب عبد الغنى٢٨ ليسانس حقوق
٢٣محمد رجب محمد الميسى٢٩ ليسانس حقوق
٢٧محمد رزق محمد رزق خليفه٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢١٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٠محمد رسمى نصر خليل١ ليسانس حقوق
٢٦محمد رشدى عباس العبد٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤محمد رضا شعبان محمد عبده٣ ليسانس حقوق
٢٥محمد رضا عبد الفتاح عوض٤ ليسانس حقوق
٢٨محمد رضا عبد ربه غباشى٥ ليسانس حقوق
٢٩محمد رضا على محمود٦ ليسانس حقوق
٢٣محمد رضا محمد عبد هللا٧ ليسانس حقوق
٣١محمد رضوان عثمان زقزوق٨ ليسانس حقوق
٣٢محمد رفعت عبد المعطى الشافعى٩ ليسانس حقوق

٣٠محمد رفيق فتحى الشيشينى١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩محمد رمزى عبد الرحمن زهره١١ حاسبات ومعلومات
٢٥محمد رمزى محمود قطب١٢ ليسانس حقوق
٣١محمد رمضان ابراهيم خليل١٣ بكالوريوس فى التربية
٢٦محمد رمضان سعد محمد١٤ ليسانس حقوق
٢٥محمد رمضان عبده حماده١٥ ليسانس حقوق
٢٩محمد رمضان على ابو حسين١٦ ليسانس اداب
٣٢محمد رمضان محمد احمد١٧ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد رمضان محمد خليل١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩محمد رياض السيد راضى١٩ ليسانس حقوق
٢٥محمد رياض على الدماطى٢٠ ليسانس حقوق
٣٠محمد زاهر مصطفى عبد المعطى٢١ ليسانس حقوق
٣٢محمد زغلول سعد عبد الخالق٢٢ زراعة
٣٢محمد زكريا عبد المقصود عبد الجليل٢٣ ليسانس حقوق
٢٥محمد زيدان محمد زيدان رمضان٢٤ ليسانس اداب
٢٧محمد سامى ابراهيم السجينى٢٥ ليسانس حقوق
٢٣محمد سامى عبد الحميد على٢٦ ليسانس حقوق
٢٧محمد سامى على المرسى شادى٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٢١٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣محمد سامى محمد مهنى٢٨ ليسانس حقوق
٢٢محمد سعد الشافعى البحيرى٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد سعد بسيونى النجار٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢١٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٩محمد سعد عبد المولى القاضى١ ليسانس حقوق
٢٣محمد سعد فرج عبده٢ ليسانس حقوق
٢٣محمد سعد فرج عويس٣ حاسبات ومعلومات
٢٨محمد سعد محمد برج٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤محمد سعد محمد سليمان ابو فرج٥ ليسانس حقوق
٢٤محمد سعد محمد يونس٦ ليسانس حقوق
٢٨محمد سعد محمدين سعد٧ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد سعيد امين العشرى٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤محمد سعيد سالم ناصف٩ ليسانس حقوق

٢٦محمد سعيد عبد الستار الشامى١٠ ليسانس حقوق
٢٥محمد سعيد عبد العاطى قابيل١١ حاسبات ومعلومات
٢٨محمد سعيد عبد الغفار١٢ ليسانس حقوق
٢٣محمد سعيد على عبد القادر١٣ ليسانس حقوق
٢٨محمد سعيد محمد ابراهيم١٤ ليسانس حقوق
٣٢محمد سعيد محمد الديك١٥ بكالوريوس فى التربية
٢٥محمد سعيد محمد القط١٦ زراعة
٢٥محمد سالمة عبد الجليل الطواب١٧ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد سالمة عبد الفتاح حجاج١٨ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد سالمه صالح عبد القادر١٩ ليسانس حقوق
٢٥محمد سالمه محسن قنديل٢٠ ليسانس حقوق
٢٨محمد سليم محمد العزب٢١ ليسانس حقوق
٢٥محمد سليمان السيد ابو سليمان٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨محمد سليمان محمد البهلول٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨محمد سليمان محمد سليمان٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد سليمان محمد فوده٢٥ ليسانس حقوق
٢٧محمد سمير اسماعيل عبد المجيد٢٦ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد سمير السعيد القيس٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢١٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٧محمد سمير المصلحى محمد٢٨ ليسانس حقوق
٢٢محمد سمير سعد الشاذلى٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٥محمد سمير عبد الفتاح غنيم٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢١٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٢٤محمد سمير عبد المحسن الفقى١ ليسانس حقوق
٣١محمد سمير محمد اسماعيل٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥محمد سمير محمد البرل٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١محمد سمير محمد الخياط٤ ليسانس حقوق
٢٥محمد سمير محمد الدسوقي عيسى٥ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد سمير محمد المحضى٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦محمد سمير محمد فرحات٧ ليسانس حقوق
٣٠محمد سمير محمود ابو عرب٨ ليسانس حقوق
٢٤محمد سويلم على سويلم٩ زراعة

٢٤محمد سيد احمد محمد قمر الدوله١٠ ليسانس حقوق
٢٩محمد سيد رمضان سطوحى على١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦محمد سيد محمد ابراهيم١٢ ليسانس حقوق
٣٢محمد سيد محمد عبد الرحيم محمد١٣ ليسانس حقوق
٢٧محمد شادى عبد السالم حسن١٤ ليسانس حقوق
٢٨محمد شاكر سعد غازى١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦محمد شاهين محمد شاهين١٦ ليسانس اداب
٢٦محمد شبل ابراهيم عامر جابر١٧ ليسانس حقوق
٣٠محمد شحاته عبد المقصود عجالن١٨ ليسانس حقوق
٣٢محمد شعبان ابراهيم السيد١٩ ليسانس حقوق
٢٨محمد شعبان الدمرداش دبور٢٠ ليسانس حقوق
٢٦محمد شعبان الطواب٢١ ليسانس حقوق
٢٧محمد شعبان عبد الحميد عكاشه٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤محمد شعبان عبد الرحمن٢٣ ليسانس حقوق
٢٧محمد شعبان عبد العزيز محمد٢٤ ليسانس حقوق
٢٥محمد شفيق عبد هللا احمد عبد ربه٢٥ حاسبات ومعلومات
٢٧محمد شفيق محمد عبد العاطى٢٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧محمد شكرى ابراهيم النجار٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٢١٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٧محمد شكري احمد قمير٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد صابر احمد زهرى٢٩ ليسانس اداب
٢٦محمد صابر على رمضان٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢١٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٨محمد صابر متولى شلبى١ ليسانس حقوق
٢٦محمد صابر محمد الشيمى٢ السن
٢٩محمد صابر محمد مصطفى٣ ليسانس حقوق
٢٥محمد صالح الدسوقى القصاص٤ ليسانس حقوق
٢٦محمد صالح عبد الحليم صالح٥ ليسانس حقوق
٢٥محمد صالح عبد الفتاح االمام٦ حاسبات ومعلومات
٢٧محمد صبحى احمد عنتر٧ ليسانس حقوق
٢٢محمد صبحى الزيات٨ ليسانس حقوق
٢٣محمد صبحى حسن ابو زيد٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٢٧محمد صبحى عبد النبى ابو دون١٠ ليسانس حقوق
٢٦محمد صبحى محمد سمره١١ ليسانس حقوق
٢٨محمد صبحى محمد عايد١٢ حاسبات ومعلومات
٢٦محمد صبحى محمد ياقوت١٣ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد صبرى عبد العزيز سالمه١٤ ليسانس حقوق
٣١محمد صبرى محمود محمد١٥ ليسانس حقوق
٢٥محمد صفوت فتحى رضوان١٦ ليسانس حقوق
٢٣محمد صالح احمد فؤاد النعناعى١٧ حاسبات ومعلومات
٢٤محمد صالح الدين مصطفى ابراهيم عالم١٨ حاسبات ومعلومات
٢٤محمد صالح السيد الخناش١٩ ليسانس حقوق
٢٩محمد صالح السيد المنذر٢٠ ليسانس حقوق
٢٧محمد صالح عبد المنعم محمد صالح٢١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥محمد صالح عبد ربه فرج٢٢ ليسانس حقوق
٣٢محمد صالح محمد البسيونى٢٣ حاسبات ومعلومات
٢٨محمد طارق محمد ابو عوف٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد طاهر عبد الرحيم جمال٢٥ ليسانس حقوق
٢٨محمد طاهر محمد محمد قنديل٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٩محمد طة محمد النويهي٢٧ بكالوريوس فى التربية

صفحة ٢١٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧محمد طالل احمد المنشاوى٢٨ ليسانس حقوق
٢٨محمد طلعت عبد العزيز٢٩ ليسانس حقوق
٢٥محمد طلعت عبد الفتاح السناوى٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٢٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٧محمد طلعت عيد حسين خليفه١ ليسانس اداب
٣٢محمد طلعت محمد المغازى٢ ليسانس حقوق
٢٨محمد طه احمد محمد عطا٣ زراعة
٣٠محمد طه عبد العزيز ابراهيم٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣محمد طه مصطفى العشرى٥ زراعة
٢٧محمد عادل ابراهيم زكى الزيات٦ ليسانس اداب
٣٠محمد عادل احمد خفاجى٧ ليسانس حقوق
٢٤محمد عادل احمد نجم٨ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد عادل السيد احمد الشوربجى٩ حاسبات ومعلومات

٣٠محمد عادل السيد عامر١٠ ليسانس حقوق
٢٣محمد عادل توكل محمد الديب١١ حاسبات ومعلومات
٢٧محمد عادل حلمي ابو زيد١٢ بكالوريوس فى التربية
٢٨محمد عادل عبد الرسول الهيتي١٣ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد عادل عبد العزيز اسماعيل الشافعى١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢محمد عادل محمد ابو عامر١٥ ليسانس اداب
٢٦محمد عادل محمد النمر١٦ ليسانس حقوق
٢٣محمد عادل محمد عيد الصعيدى١٧ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد عادل محمد قطب الصعيدى١٨ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد عادل محمد كمال١٩ ليسانس حقوق
٢٨محمد عادل محمود محمد٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٥محمد عاطف حامد مصطفى٢١ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد عاطف خرنباوس عبد الرؤوف٢٢ ليسانس حقوق
٢٥محمد عاطف عبد الحليم احمد٢٣ ليسانس حقوق
٣٠محمد عاطف محمد البهنسى٢٤ حاسبات ومعلومات
٢٥محمد عاطف محمد دعبس٢٥ ليسانس حقوق
٢٥محمد عاطف محمد عبد الفتاح٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد عبد البارى عبد المعبود شلبى٢٧ ليسانس اداب

صفحة ٢٢١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣١محمد عبد البارى مفلح عطيه٢٨ ليسانس اداب
٢٥محمد عبد الباسط محمد زلط٢٩ ليسانس حقوق
٣٢محمد عبد البصير البيومى٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٢٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣١محمد عبد التواب محمد الحجرى١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١محمد عبد الجليل اليمانى٢ ليسانس حقوق
٢٦محمد عبد الجليل جمعه خمخم٣ زراعة
٢٥محمد عبد الجواد شكرى عثمان٤ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد عبد الجواد عبد الحميد سالم٥ ليسانس اداب
٢٩محمد عبد الحافظ اسماعيل عثمان٦ ليسانس اداب
٢٥محمد عبد الحفيظ محمد فهمى دويدار٧ زراعة
٢٩محمد عبد الحليم محمد بدوى عيسى٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠محمد عبد الحليم مصيلحى القلش٩ بكالوريوس تجارة

٢٧محمد عبد الحميد السيد ابراهيم١٠ ليسانس حقوق
٢٩محمد عبد الحميد السيد عبد الحميد١١ حاسبات ومعلومات
٣٠محمد عبد الحميد عبد الحميد الشواره١٢ ليسانس اداب
٢٤محمد عبد الحميد عبد الرازق١٣ زراعة
٢٦محمد عبد الحميد عبد المنعم عوض١٤ حاسبات ومعلومات
٢٧محمد عبد الحميد محمد التالوى١٥ ليسانس حقوق
٢٥محمد عبد الحميد محمد عبد المقصود١٦ ليسانس حقوق
٢٧محمد عبد الحميد محمود عياد١٧ ليسانس حقوق
٢٧محمد عبد الحميد يوسف مرزوق١٨ ليسانس حقوق
٢٤محمد عبد الحى الدسوقى ناصف١٩ ليسانس حقوق
٢٣محمد عبد الخالق محروس٢٠ ليسانس حقوق
٣٠محمد عبد الرؤوف احمد االمبابى٢١ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد عبد الرؤوف احمد هجرس٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦محمد عبد الرؤوف كامل حسين٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠محمد عبد الرازق السيد الخياط٢٤ ليسانس حقوق
٢٧محمد عبد الرازق عبد القادر وهبه٢٥ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد عبد الرازق محمد الديب٢٦ ليسانس حقوق
٢٥محمد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٢٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٠محمد عبد الرحمن زيدان٢٨ ليسانس حقوق

صفحة ٢٢٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦محمد عبد الرحمن محمد الجندى١ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد عبد الرحمن محمد الشناوى٢ ليسانس حقوق
٢٨محمد عبد الرحمن محمد النصيرى٣ ليسانس اداب
٣١محمد عبد الستار عبد القادر صالح٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥محمد عبد الستار مصطفى زهران٥ حاسبات ومعلومات
٢٩محمد عبد السالم حسنى حسن ابو جمره٦ حاسبات ومعلومات
٣٠محمد عبد السالم محمد مصطفى٧ ليسانس حقوق
٣١محمد عبد السالم محمد نور٨ ليسانس حقوق
٢٨محمد عبد السالم مصطفي الجندي٩ بكالوريوس فى التربية

٣١محمد عبد السيد محروس جمعه١٠ زراعة
٣٢محمد عبد العاطي السيد ابو عكر١١ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد عبد العال منصور جوهر١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩محمد عبد العزيز سليمان مأمون١٣ حاسبات ومعلومات
٢٩محمد عبد العزيز عبد العزيز البحيرى١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠محمد عبد العزيز عطيه مصطفى العدس١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢محمد عبد العزيز محمد ايوب زيدان١٦ حاسبات ومعلومات
٢٨محمد عبد العليم عبد الغفار محمد١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦محمد عبد الغفار عبد الغفار المتولى١٨ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد عبد الغنى سالم سالم١٩ ليسانس حقوق
٢٢محمد عبد الغنى يوسف ابراهيم٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد عبد الفتاح رجب عطوان٢١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧محمد عبد الفتاح سليمان المقدم٢٢ زراعة
٢٤محمد عبد الفتاح على ابو الخير٢٣ ليسانس حقوق
٢٤محمد عبد الفتاح محمد عبد هللا عبد الفتاح٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد عبد الفتاح منصور٢٥ ليسانس حقوق
٢٧محمد عبد القادر حامد السيد٢٦ ليسانس حقوق
٢٣محمد عبد القادر عبد القادر عبد الهادى دياب٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ٢٢٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣محمد عبد القادر عبد المعطى رجب٢٨ ليسانس حقوق
٢٣محمد عبد القوى محمد سالمه٢٩ ليسانس حقوق
٣١محمد عبد اللطيف على٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٢٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤محمد عبد اللطيف محمد احمد١ ليسانس حقوق
٢٦محمد عبد اللطيف محمد السيوفى٢ ليسانس حقوق
٢٨محمد عبد هللا ابو بكر سليمان اسماعيل٣ حاسبات ومعلومات
٢٧محمد عبد هللا صادق صالح٤ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠محمد عبد هللا غريب عريبى٦ ليسانس حقوق
٢٩محمد عبد هللا محمد شوشه٧ بكالوريوس تجارة
٣١محمد عبد هللا محمد عبد الرحمن الوكيل٨ زراعة
٢٩محمد عبد هللا محمود فوده٩ ليسانس حقوق

٣١محمد عبد المجيد ربيع١٠ ليسانس حقوق
٣٢محمد عبد المجيد عبد المعطي القزاز١١ لغات و ترجمه
٢٤محمد عبد المجيد محمد الصياد١٢ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد عبد المعطى جاب هللا١٣ ليسانس حقوق
٣٠محمد عبد المعين العزب الجنايني١٤ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد عبد المنعم السيد بدر الدين١٥ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد عبد المنعم السيد قطب١٦ ليسانس حقوق
٢٦محمد عبد المنعم شمس الدين١٧ ليسانس حقوق
٢٩محمد عبد المنعم عبد العزيز الشرقاوى١٨ ليسانس حقوق
٢٥محمد عبد المنعم عبد العظيم١٩ ليسانس حقوق
٢٥محمد عبد المنعم عبد الهادى احمد٢٠ ليسانس حقوق
٢٤محمد عبد المنعم محمد٢١ ليسانس حقوق
٢٧محمد عبد المنعم محمد ابراهيم الخياط٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩محمد عبد المنعم محمد ابو حشيش٢٣ حاسبات ومعلومات
٢٢محمد عبد المنعم محمد بدر٢٤ ليسانس حقوق
٢٦محمد عبد المنعم ناجى عبد اللطيف٢٥ ليسانس حقوق
٢٤محمد عبد المولى فتحى٢٦ ليسانس حقوق
٢٨محمد عبد الناصر ربيع بارومه٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ٢٢٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦محمد عبد الناصر محمد ابراهيم سالم٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد عبد النبى المغاورى الشمحوط٢٩ حاسبات ومعلومات
٣١محمد عبد النبى بندارى المنصورى٣٠ ليسانس اداب

صفحة ٢٢٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٨محمد عبد الواحد احمد١ ليسانس حقوق
٢٤محمد عبد الوهاب سعد محمود سعيد٢ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد عبد ربة احمد الصباغ٣ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد عبد ربة عبد الالة محمد٤ ليسانس حقوق
٢٩محمد عبد ربه محمد البلتاجى٥ حاسبات ومعلومات
٢٦محمد عبده عبد الرافع هيكل٦ ليسانس حقوق
٢٢محمد عثمان محمد سليم٧ ليسانس حقوق
٢٨محمد عثمان محمود عثمان٨ ليسانس حقوق
٢٤محمد عدلى كامل عون٩ ليسانس حقوق

٢٨محمد عرفه ابو اليزيد احمد مهنا١٠ حاسبات ومعلومات
٣٠محمد عزت احمد فيشار١١ ليسانس حقوق
٢٥محمد عزت محمد طه١٢ ليسانس حقوق
٢٩محمد عزت محمود الننى١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣محمد عزت مهدى محمد١٤ ليسانس حقوق
٣٠محمد عصام عبد الحميد خليل١٥ ليسانس حقوق
٢٢محمد عصام محمد عبد الصبور١٦ ليسانس حقوق
٢٤محمد عصمت عبد المنعم حسين١٧ ليسانس حقوق
٣٠محمد عطوة الدمرداش شوربة١٨ بكالوريوس فى التربية
٢٤محمد عطية محمد الزغير١٩ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد عطيه السعيد عطيه االلفى٢٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩محمد عطيه حسين٢١ ليسانس حقوق
٢٤محمد عطيه عبد الحميد صالح٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧محمد عطيه عبد المجيد٢٣ ليسانس حقوق
٢٥محمد عطيه محمد عطيه عبد الظاهر٢٤ ليسانس حقوق
٢٢محمد عالء ابو اليزيد٢٥ ليسانس حقوق
٢٤محمد عالء العدوي خليل٢٦ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد علي ابراهيم البطاوي٢٧ بكالوريوس فى التربية

صفحة ٢٢٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٠محمد على احمد القط٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد على احمد النحاس٢٩ ليسانس حقوق
٢٣محمد على رزق على محمد٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٣٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٧محمد على سعيد على١ ليسانس حقوق
٢٩محمد على عبد الرحمن عشب٢ زراعة
٢٧محمد علي عبد الطيف النجار٣ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد على عبد العظيم المالح٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣محمد على عبد الكافى على الهابط٥ بكالوريوس تجارة
٣١محمد على على عبد ربة٦ ليسانس حقوق
٢٦محمد على غنيم الشاذلى ٧٢٦ ليسانس حقوق
٢٨محمد على كمال بيومى الصفطى٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١محمد على محمد الكنانى٩ حاسبات ومعلومات

٢٤محمد على محمد على الشاطر١٠ ليسانس اداب
٣١محمد على محمود السيد١١ ليسانس حقوق
٢٥محمد على مصطفى عراقيب١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦محمد على نور الدين عبد الحميد محمد١٣ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد عماد حسين احمد عطيه١٤ ليسانس حقوق
٣٢محمد عماره عبد العزيز حبيب١٥ ليسانس حقوق
٢٧محمد عمر السيد محمد١٦ ليسانس حقوق
٢٨محمد عمر عبد الخالق١٧ ليسانس حقوق
٣٠محمد عمر محمد شباره١٨ ليسانس حقوق
٢٤محمد عمرو شوقى االبشيهى١٩ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد عنتر محمد اسما عيل جعفر٢٠ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد عوف عبد التواب محى٢١ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد عيد رمضان ناصر٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد عيد زكى محمد الخولى٢٣ ليسانس حقوق
٢٣محمد عيد شعبان حسنى قنبر٢٤ ليسانس اداب
٢٥محمد عيسوى محمد الهندوم٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد عيسى السيد ابو العينين٢٦ ليسانس حقوق
٢٥محمد غانم متولى غنيم٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٣١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٢محمد غصوب عبد المطلب٢٨ ليسانس حقوق
٢٨محمد فؤاد ابراهيم عبد العزيز٢٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧محمد فؤاد شبل قمر الدولة٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٣٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨محمد فارس عباس الدرف١ ليسانس حقوق
٣٠محمد فاروق عبد العزيز طنطاوى٢ ليسانس اداب
٢٦محمد فاروق محمد العماوى٣ ليسانس حقوق
٢٧محمد فتح الباب عبد الجابر٤ ليسانس حقوق
٣١محمد فتح هللا محمد محمد ماضى٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨محمد فتحى ابو الفتح اسماعيل ابو غديه٦ ليسانس اداب
٢٩محمد فتحى الدمرداش خميس٧ ليسانس حقوق
٢٧محمد فتحي السيد الجداوي٨ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد فتحى السيد عبد الرؤوف الزهار٩ بكالوريوس تجارة

٢٩محمد فتحى عبد الجواد بدوى موسى١٠ السن
٢٨محمد فتحى عبد الحميد فراج عبد البر١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨محمد فتحي عبد العاطي يوسف١٢ بكالوريوس فى التربية
٢٦محمد فتحى عبد النبى ابراهيم١٣ ليسانس حقوق
٢٧محمد فتحى محمد العبد١٤ ليسانس حقوق
٢٩محمد فتحى محمد فتحى١٥ ليسانس حقوق
٢٥محمد فراج عبد السميع الشوربجى١٦ ليسانس حقوق
٢٨محمد فرج السيد احمد جمعه١٧ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد فرج هللا ابو سيف١٨ ليسانس حقوق
٢٣محمد فرج امين البغدادى مصطفى عبد هللا١٩ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد فرج صبرى عيسى٢٠ ليسانس حقوق
٢٤محمد فرحات محمد عباس٢١ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد فكرى محمد عيسى٢٢ ليسانس حقوق
٢٨محمد فكرى محمود كريم٢٣ ليسانس حقوق
٢٦محمد فكيه فريد احمد٢٤ ليسانس اداب
٢٨محمد فهمى احمد محمد سالم٢٥ ليسانس حقوق
٢٩محمد فوزى عبد القادر سليمان٢٦ ليسانس حقوق
٣٠محمد فوزى عبد الوهاب٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٣٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣١محمد فوزى فريد ايوب٢٨ ليسانس حقوق
٢٩محمد قطب زكريا عشوش٢٩ حاسبات ومعلومات
٣٢محمد قطب عبد الرحيم منسى٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٣٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٢محمد قنديل عبد الغفار قنديل١ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد قنديل عبد المجيد ناصف٢ ليسانس حقوق
٢٥محمد كامل على رمضان٣ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد كامل عوض دراج٤ ليسانس حقوق
٢٢محمد كمال الدين حسن محمد الشمحوط٥ حاسبات ومعلومات
٢٤محمد كمال محمد عمر٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤محمد لطفى السباعى محمد٧ ليسانس حقوق
٢٧محمد لطفى عبد النبى االقرع٨ ليسانس حقوق
٢٢محمد مؤمن مدحت عبد المنعم٩ ليسانس حقوق

٢٣محمد مأمون فتح الباب الديب١٠ ليسانس حقوق
٣٢محمد ماجد ابراهيم احمد١١ بكالوريوس فى التربية
٢٤محمد ماجد جمال الدين١٢ ليسانس حقوق
٢٨محمد ماهر ذكى العزونى١٣ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد ماهر عبد الحميد ابراهيم١٤ ليسانس حقوق
٢٦محمد متولى محمد متولى١٥ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد مجدى حسين البردخينى١٦ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد مجدى عبد السالم سالمان١٧ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد مجدى فتحى نصر١٨ ليسانس حقوق
٢٦محمد مجدى فهمى االشقر١٩ ليسانس حقوق
٢٥محمد مجدى فوزى عبد الكريم٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٩محمد مجدى محمد احمد دهمان٢١ حاسبات ومعلومات
٢٥محمد مجدى محمد عباس٢٢ ليسانس حقوق
٢٥محمد مجدى محمد فتحى٢٣ ليسانس حقوق
٢٨محمد مجدى محمد مجيب٢٤ ليسانس حقوق
٢٥محمد مجدى محمود ابو يوسف٢٥ ليسانس حقوق
٢٤محمد مجدى ممدوح الشال٢٦ بكالوريوس تجارة
٣١محمد محروس السيد عبد اللطيف٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٣٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٦محمد محسن سرحان العزب٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد محسن صالح عماشه٢٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥محمد محسن عبد الحميد الجندى٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٣٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣محمد محسن محمد ابراهيم١ ليسانس حقوق
٢٦محمد محسن محمد حسنين حجاب٢ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد محمد ابراهيم االسكندرانى٣ حاسبات ومعلومات
٣١محمد محمد ابرهيم ابراهيم٤ ليسانس حقوق
٢٨محمد محمد ابو الفرج عبد الباسط٥ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد محمد الدمرداش محمد٦ ليسانس حقوق
٢٨محمد محمد الدمرداش منسى٧ السن
٣١محمد محمد السيد العطفى٨ ليسانس حقوق
٣١محمد محمد العجمى حرب٩ ليسانس حقوق

٢٦محمد محمد المحمدى عبد الرازق١٠ ليسانس حقوق
٢٤محمد محمد بدير عبد الباسط١١ ليسانس حقوق
٢٩محمد محمد حامد العقدة١٢ بكالوريوس فى التربية
٣٠محمد محمد حسن عماره١٣ ليسانس حقوق
٢٢محمد محمد حلمى محمد١٤ ليسانس حقوق
٣١محمد محمد خميس البنا١٥ حاسبات ومعلومات
٣١محمد محمد عباس القطب ابو زيد ماضى١٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢محمد محمد عبد الحليم الخولى١٧ ليسانس حقوق
٣٠محمد محمد عبد الحليم المراسى١٨ حاسبات ومعلومات
٢٦محمد محمد عبد الحميد السباخى١٩ ليسانس حقوق
٢٥محمد محمد عبد المجيد عكاز٢٠ ليسانس حقوق
٢٢محمد محمد عبد المقصود حسين٢١ ليسانس حقوق
٣٠محمد محمد عبد الوهاب العقده٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨محمد محمد عرفه النشار٢٣ ليسانس اداب
٣١محمد محمد على خطاب٢٤ ليسانس حقوق
٢٥محمد محمد على على٢٥ ليسانس حقوق
٢٧محمد محمد عوض السيد٢٦ ليسانس حقوق
٢٤محمد محمد فتحى الجندى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٣٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣محمد محمد فرج هالل٢٨ ليسانس حقوق
٢٥محمد محمد كامل السيد٢٩ ليسانس حقوق
٢٨محمد محمد محمد البحيرى٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٣٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥محمد محمد محمد العفيفى١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥محمد محمد محمد خلف هللا٢ ليسانس حقوق
٣١محمد محمد مصطفى غازى٣ ليسانس حقوق
٢٣محمد محمدى عبد السالم احمد٤ ليسانس حقوق
٢٨محمد محمدى محمد ايوب٥ ليسانس حقوق
٢٦محمد محمدى يوسف السيد الدالى٦ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد محمود ابراهيم٧ ليسانس حقوق
٣٠محمد محمود احمد هنداوى٨ ليسانس حقوق
٢٨محمد محمود بسيونى القاضى٩ بكالوريوس تجارة

٣٢محمد محمود حسن الغسال١٠ ليسانس حقوق
٢٩محمد محمود حسن ماريه١١ ليسانس حقوق
٢٦محمد محمود حلمى زكى سليمان١٢ ليسانس اداب
٣٢محمد محمود حلمى محمد عبد الرحيم١٣ حاسبات ومعلومات
٢٦محمد محمود سعيد الربعه١٤ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد محمود سعيد عشرى١٥ حاسبات ومعلومات
٢٥محمد محمود طه احمد قنديل١٦ ليسانس حقوق
٢٥محمد محمود عبد الغنى محمد احمد المسيرى١٧ ليسانس اداب
٢٧محمد محمود عبد القادر عبد الحميد١٨ ليسانس حقوق
٢٣محمد محمود عبد القادرالجندى١٩ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد محمود عبد المقصود الفقى٢٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥محمد محمود عبد المنعم المزين٢١ ليسانس حقوق
٢٤محمد محمود عطيه محمود الدمياطى٢٢ زراعة
٢٧محمد محمود علي جمعة٢٣ بكالوريوس فى التربية
٢٤محمد محمود فتوح العجمى٢٤ بكالوريوس تجارة
٣١محمد محمود فهيم عماره٢٥ ليسانس حقوق
٢٩محمد محمود محمد الديب٢٦ ليسانس حقوق
٢٧محمد محمود محمود رزق حجازى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٣٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣١محمد محمود مصطفى الشونى٢٨ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٤٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٨محمد محمود يوسف طيبه١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨محمد محمود يوسف محمد٢ ليسانس حقوق
٣١محمد محى السيد عبد المقصود٣ ليسانس حقوق
٢٤محمد مختار عبد الغنى على٤ ليسانس حقوق
٢٧محمد مدحت احمد نور٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦محمد مدحت محمد اسماعيل غرابه٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤محمد مدحت محمد الصاوى٧ ليسانس حقوق
٢٧محمد مراون ابراهيم عليوه٨ حاسبات ومعلومات
٢٤محمد مسعد اسماعيل البنا٩ بكالوريوس تجارة

٢٦محمد مسعد توفيق ابو شمعه١٠ ليسانس حقوق
٢٤محمد مسعد عبد الجواد احمد١١ ليسانس حقوق
٢٤محمد مسعد عبد السالم عيد١٢ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد مسعد على موسى١٣ حاسبات ومعلومات
٢٥محمد مسعد محمد الشناوى السيد١٤ حاسبات ومعلومات
٣١محمد مصطفى ابراهيم درويش١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥محمد مصطفى احمد ابو العنين١٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣محمد مصطفى السمنودى عبد الحميد١٧ حاسبات ومعلومات
٢٤محمد مصطفى السيد عبد الرحمن١٨ ليسانس حقوق
٢٧محمد مصطفى النبوى الرفاعى١٩ ليسانس حقوق
٢٦محمد مصطفى حسن راشد٢٠ ليسانس حقوق
٢٣محمد مصطفى حسن محمود سويلم٢١ ليسانس حقوق
٣٢محمد مصطفى حسن نور٢٢ ليسانس حقوق
٢٩محمد مصطفى شحاته٢٣ ليسانس حقوق
٢٤محمد مصطفى عبد الحليم بدوى٢٤ ليسانس اداب
٢٣محمد مصطفي عبد الحليم محمود٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد مصطفى عبد العزيز محمد٢٦ ليسانس حقوق
٢٥محمد مصطفى عبد العزيز محمد عمر٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٢٤١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٩محمد مصطفى عبد هللا حسن٢٨ حاسبات ومعلومات
٢٩محمد مصطفى عبد الهادى البدوى٢٩ ليسانس اداب
٢٥محمد مصطفى فريد محمد ابوالسيح٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٢٤٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٠محمد مصطفى محمد ابراهيم شحاته١ حاسبات ومعلومات
٢٦محمد مصطفى محمد البيلى٢ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد مصطفى محمد الجميزى٣ ليسانس اداب
٢٨محمد مصطفى محمد السجينى٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩محمد مصطفى مرسى غنيم٥ زراعة
٢٧محمد معوض عبد الحافظ ابو الريش٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩محمد مفرح اسماعيل البركاوى٧ زراعة
٣٢محمد ممدوح ابراهيم محمد٨ ليسانس حقوق
٣٢محمد ممدوح ابراهيم محمد٩ ليسانس حقوق

٢٥محمد ممدوح على عبد الغنى بيبرس١٠ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد ممدوح على محمد١١ ليسانس حقوق
٢٨محمد ممدوح محمد مرسى١٢ ليسانس حقوق
٢٤محمد ممدوح محمود غنيم١٣ بكالوريوس تجارة
٣٢محمد منتصر فتح هللا محمد١٤ ليسانس حقوق
٢٣محمد منصور احمد خليل١٥ ليسانس حقوق
٣١محمد منصور محمد ابراهيم١٦ ليسانس حقوق
٢٧محمد منصور مرسى القطورى١٧ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد موسى عبد الرحمن سمره١٨ ليسانس حقوق
٢٧محمد ناجح اسماعيل ابو حسين١٩ ليسانس حقوق
٢٧محمد ناجى محمد خليفه عيسى٢٠ ليسانس حقوق
٢٨محمد ناجى محمد شنب٢١ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد ناصر محمد محمود٢٢ ليسانس حقوق
٢٤محمد ناصف على مندور٢٣ ليسانس حقوق
٢٣محمد نبيل احمد عثمان عيسى٢٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠محمد نبيل حسن الدسوقي٢٥ بكالوريوس فى التربية
٢٧محمد نبيل محمد ابراهيم٢٦ ليسانس حقوق
٢٣محمد نبيل محمد يونس احمد٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٢٤٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٩محمد نجيب شفيق السكرى٢٨ حاسبات ومعلومات
٢٩محمد نصر احمد ابراهيم٢٩ ليسانس حقوق
٢٧محمد نصر بسيونى احمد٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٤٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٩محمد نصر عبد المطلب عبد القادر١ ليسانس حقوق
٢٧محمد نظام اسماعيل حريرة٢ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد هشام متولى ابو العطا٣ ليسانس حقوق
٢٥محمد هنداوى الشحات سليمان٤ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد وجدى السيد الزيات٥ ليسانس حقوق
٢٥محمد وجيه محمد مشالى٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤محمد وليد شفيق محمد٧ ليسانس حقوق
٢٣محمد وهيب عبد الهادى٨ ليسانس حقوق
٢٦محمد ياسر فتوح جاد٩ ليسانس حقوق

٢٨محمد يحيى السعيد الحارتى١٠ ليسانس حقوق
٢٨محمد يحيى زكريا طالب١١ ليسانس اداب
٢٧محمد يحيى عبد العال السيد دبل١٢ السن
٢٩محمد يحيي على الشاعر١٣ ليسانس حقوق
٢٣محمد يسرى احمد محمد خفاجى١٤ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد يسري االشقر١٥ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد يسرى سالم ابو العال١٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤محمد يسرى عبد الرؤوف سالم١٧ ليسانس حقوق
٢٦محمد يوسف ابراهيم محمد١٨ ليسانس حقوق
٣١محمد يوسف احمد التطاوى١٩ حاسبات ومعلومات
٢٧محمد يوسف عبد الرازق يوسف٢٠ ليسانس حقوق
٢٦محمد يوسف عبد السالم عتلم٢١ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد يونس طه عثمان٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤محمود ابراهيم ابو النجا القطب الفقى٢٣ ليسانس حقوق
٢٧محمود ابراهيم احمد حماده٢٤ ليسانس حقوق
٢٢محمود ابراهيم احمد درباله٢٥ ليسانس حقوق
٢٨محمود ابراهيم السيد بيومى٢٦ ليسانس حقوق
٢٤محمود ابراهيم الطنطاوى عمر٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٤٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٦محمود ابراهيم المتولى الجمال٢٨ ليسانس حقوق
٢٦محمود ابراهيم جادو سالم٢٩ ليسانس حقوق
٢٦محمود ابراهيم عبد الحميد سعود٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٤٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥محمود ابراهيم عبد العاطى١ ليسانس حقوق
٢٤محمود ابراهيم على عنتر٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧محمود ابراهيم محمد االبشيهى٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩محمود ابراهيم محمد بيومى عطيه٤ ليسانس حقوق
٢٦محمود ابراهيم محمد حسن قنديل٥ ليسانس حقوق
٢٧محمود ابراهيم محمد عرمين٦ ليسانس حقوق
٢٦محمود ابراهيم محمود الصفطى٧ السن
٢٩محمود ابراهيم محمود خضر٨ ليسانس حقوق
٢٨محمود ابراهيم منجود حامد٩ ليسانس حقوق

٢٥محمود ابو زيد عبد العزيز١٠ ليسانس حقوق
٢٥محمود احمد احمد حسن١١ ليسانس اداب
ليسانس حقوقمحمود احمد الدسوقى ابراهيم١٢
٢٧محمود احمد بندارى الفره١٣ ليسانس حقوق
٢٣محمود احمد حاتم فرج هللا١٤ ليسانس حقوق
٢٩محمود احمد ربيع ابو السعود١٥ ليسانس اداب
٢٤محمود احمد عبد الرازق نحلة١٦ ليسانس حقوق
٢٨محمود احمد عبد الفتاح شلبى١٧ ليسانس حقوق
٢٦محمود احمد عبد القوى احمد١٨ ليسانس حقوق
٢٦محمود احمد على محمد١٩ ليسانس حقوق
٣٢محمود احمد محمد احمد حبسه٢٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩محمود احمد محمد القواس٢١ بكالوريوس تجارة
٢٣محمود احمد محمد درويش٢٢ ليسانس حقوق
٢٨محمود احمد محمود احمد غريب٢٣ ليسانس اداب
٢٥محمود اسامة محمود رمضان٢٤ بكالوريوس تجارة
٣٠محمود اسامه جمال عبد الصادق٢٥ ليسانس حقوق
٣١محمود البديوى محمد ابو زمزم٢٦ ليسانس اداب
٢٨محمود الحفنى مرزوق محمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٤٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٩محمود السعيد ابو اليزيد الهباب٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٨محمود السعيد بلتاجي الصرند٢٩ بكالوريوس فى التربية
٢٩محمود السعيد عبد الكريم حمدان٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٤٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦محمود السيد السيد عرفه١ حاسبات ومعلومات
٢٤محمود السيد بدير جبر٢ ليسانس حقوق
٢٤محمود السيد حسن السيد٣ ليسانس حقوق
٣٠محمود السيد عبد الخالق سبح هللا٤ ليسانس اداب
٢٥محمود السيد عبد الرحيم شهاب٥ ليسانس اداب
٢٩محمود السيد عبد المعطى عيد٦ ليسانس حقوق
٢٨محمود السيد محمد ابو قورة٧ ليسانس حقوق
٢٦محمود السيد محمد احمد هارون٨ ليسانس اداب
٣٢محمود السيد محمد الحريرى٩ حاسبات ومعلومات

٢٦محمود السيد يوسف الحو١٠ ليسانس حقوق
٢٥محمود الشحات عطية السروجى١١ بكالوريوس تجارة
٢٧محمود الغريب عبد هللا حسن١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨محمود المرسى على١٣ ليسانس حقوق
٢٩محمود انور عبد الغنى عبد البر١٤ ليسانس حقوق
٢٤محمود انور فتحى اسماعيل١٥ ليسانس حقوق
٢٥محمود بيومى محمود عبد الرحمن١٦ ليسانس اداب
٣١محمود جبر عباس على١٧ ليسانس حقوق
٢٦محمود جمال زايد شهاب١٨ بكالوريوس تجارة
٢٤محمود جمال على عبد هللا١٩ ليسانس حقوق
٢٣محمود جمال محمود محمد٢٠ ليسانس حقوق
٢٨محمود جمعه السيد المحالوى٢١ حاسبات ومعلومات
٢٧محمود حامد عباس حماد٢٢ ليسانس حقوق
٢٤محمود حسان حامد ابراهيم حسان٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩محمود حسن بدير سقيرق٢٤ ليسانس اداب
٢٨محمود حسن محمد حسن المنسى٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٧محمود حسنى سعد حسن الشرمة٢٦ بكالوريوس تجارة
٣٢محمود حسين حسين احمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٤٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٧محمود حلمى عباس نجم٢٨ ليسانس اداب
٢٤محمود حمدي احمد يوسف٢٩ بكالوريوس فى التربية
٢٢محمود حمدى سعد محمد٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٥٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٨محمود حمدى محمود حسين رجب١ ليسانس اداب
٢٩محمود حمدى محمود محمد٢ ليسانس حقوق
٢٥محمود حمدى مدنى محمد٣ ليسانس حقوق
٢٣محمود خالد محمد حسن٤ ليسانس حقوق
٢٦محمود درويش شعبان مدكور٥ بكالوريوس تجارة
٣٠محمود دياب اسماعيل دياب٦ ليسانس حقوق
٢٩محمود رأفت عبد ربه اسماعيل٧ ليسانس اداب
٢٨محمود رؤوف محمود العربى٨ ليسانس حقوق
٣٣محمود راشد محمد توفيق٩ ليسانس حقوق

٢٦محمود ربيع زكى احمد عشرى١٠ ليسانس حقوق
٢٨محمود رجب اسماعيل ناصف١١ بكالوريوس تجارة
٣٠محمود رجب محمود سكير١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧محمود رضا اسماعيل داغر١٣ ليسانس حقوق
٢٩محمود رضا عاطف رمضان١٤ ليسانس حقوق
٢٨محمود رضا محمد ناجى١٥ ليسانس حقوق
٢٣محمود رمضان فرج محمد١٦ ليسانس حقوق
٢٨محمود زاهر فرج الحرج١٧ بكالوريوس فى التربية
٣١محمود سامى غباره١٨ بكالوريوس تجارة
٢٦محمود سامى محمود محمد الحاج١٩ ليسانس حقوق
٢٤محمود سعد السيد جابر٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٧محمود سعد عبد اللطيف شعيب٢١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠محمود سعد محمود دنيا٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦محمود سعد محمود راضى٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢محمود سعيد رشاد بسيونى٢٤ ليسانس حقوق
٢٦محمود سالمه عيد البسيونى سالمه٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦محمود سمير محمود ابو عرب٢٦ ليسانس حقوق
٢٨محمود سمير محمود عبد الباقى ماضى٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٢٥١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٩محمود سيد مرزوق٢٨ ليسانس حقوق
٣٢محمود شعبان ابراهيم حسين٢٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥محمود شعبان محمد ابراهيم٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٥٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤محمود شعبان محمد الغمرى١ حاسبات ومعلومات
٢٤محمود شعيب شوقى شعيب٢ ليسانس حقوق
٢٤محمود صبحى احمد العشرى٣ ليسانس حقوق
٢٥محمود صبحى عبد الغنى٤ ليسانس حقوق
٢٨محمود صالح بدوى ابو طالب٥ ليسانس حقوق
٢٧محمود طه محمد المنشاوى٦ ليسانس حقوق
٢٥محمود عادل بكر سيد٧ ليسانس حقوق
٢٨محمود عادل كامل محمد ابو نعمه٨ ليسانس حقوق
٢٢محمود عاطف عبد التواب محمد٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٢٤محمود عبد الحكيم محمود سعدة١٠ ليسانس حقوق
٢٥محمود عبد الحليم موسى رجب١١ ليسانس حقوق
٢٤محمود عبد الحميد محمود ابو نحله١٢ زراعة
٣٠محمود عبد الحى صادق بكر١٣ ليسانس حقوق
٢٦محمود عبد الخالق محمود١٤ ليسانس حقوق
٣١محمود عبد الرؤوف عبد الوهاب١٥ ليسانس حقوق
٢٧محمود عبد الرؤوف عبدج القادر١٦ ليسانس حقوق
٢٩محمود عبد الرحمن ابراهيم بركات١٧ ليسانس حقوق
٣٢محمود عبد الرحمن حسن شرشر١٨ ليسانس حقوق
٢٧محمود عبد الرحمن عباس حسن١٩ ليسانس حقوق
٢٤محمود عبد السالم فؤاد حسبو٢٠ ليسانس حقوق
٢٥محمود عبد العزيز ابراهيم العزب سعده٢١ حاسبات ومعلومات
٢٥محمود عبد العزيز محمد الغزالى٢٢ ليسانس حقوق
٢٦محمود عبد الفتاح احمد الحداد٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦محمود عبد الفتاح منصور جعباص٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٩محمود عبد القوى السيد محمد شحاته٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤محمود عبد الكريم بدر ابراهيم البمبى٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٥محمود عبد المعطى احمد سيد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٥٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٧محمود عبد المنعم عبد المطلب محمد٢٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧محمود عبد المنعم محمد الناعم٢٩ ليسانس اداب
٢٩محمود عبد الهادى محمود٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٥٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٠محمود عبد الوكيل احمد الخبال١ ليسانس حقوق
٢٤محمود عبد ربة غريب االغا٢ بكالوريوس تجارة
٢٧محمود عثمان محمود الشيخ حسن٣ ليسانس اداب
٣٢محمود عزت السيد عبد ربة٤ بكالوريوس فى التربية
٢٨محمود عطا عبد الحميد زقزوق٥ ليسانس حقوق
٣٢محمود عطية محمد بهنسي الصباغ٦ بكالوريوس تجارة
٣٠محمود عطيه ابو اليزيد٧ ليسانس حقوق
٢٥محمود عطيه فرج طه اسماعيل٨ حاسبات ومعلومات
٢٦محمود عطيه محمد على٩ ليسانس حقوق

٢٣محمود عالء الدين محمد١٠ ليسانس حقوق
٢٧محمود على احمد عالم١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦محمود على عبد العزيز المنوفى١٢ ليسانس حقوق
٢٣محمود على على محمد السراج١٣ ليسانس حقوق
٢٥محمود على محمد عبد اللطيف١٤ ليسانس حقوق
٣١محمود على محمود بسه١٥ ليسانس حقوق
٢٦محمود عمر عبد العزيز عبد الغفار١٦ ليسانس حقوق
٢٥محمود عوض عبد اللطيف عبد اللطيف نوفل١٧ زراعة
٢٤محمود عيد محمود المقاياتى١٨ حاسبات ومعلومات
٣٠محمود غريب محمد المشد١٩ ليسانس حقوق
٢٦محمود فتحى ابراهيم خضر٢٠ ليسانس اداب
٢٩محمود فتحى سرور بدر٢١ حاسبات ومعلومات
٣١محمود فتحى محمد احمد خليفة٢٢ ليسانس حقوق
٢٨محمود فتوح احمد السيد غيط٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠محمود فرج البدروى٢٤ ليسانس حقوق
٢٧محمود فوزى السيد الشربينى٢٥ حاسبات ومعلومات
٢٦محمود كامل عوض دراج٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٨محمود مبروك ابراهيم عفيفى٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٢٥٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧محمود محمد ابراهيم عنتر٢٨ ليسانس حقوق

صفحة ٢٥٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦محمود محمد ابو بكر عبد السالم١ ليسانس حقوق
٣١محمود محمد احمد خليل٢ ليسانس حقوق
٢٦محمود محمد احمد محمد النجار٣ زراعة
٢٩محمود محمد اسماعيل السيد٤ ليسانس حقوق
٢٦محمود محمد البيومى عوض٥ ليسانس حقوق
٢٧محمود محمد المهدى الجمال٦ ليسانس حقوق
٢٧محمود محمد بدر السمالوى٧ ليسانس حقوق
٢٦محمود محمد بركات احمد٨ حاسبات ومعلومات
٢٦محمود محمد جالل البواب٩ بكالوريوس تجارة

٢٣محمود محمد حامد ابو جازيه١٠ حاسبات ومعلومات
٢٧محمود محمد حامد سالمه١١ ليسانس حقوق
٢٤محمود محمد حسن حسن١٢ ليسانس حقوق
٢٥محمود محمد حسنى محمود١٣ ليسانس حقوق
٢٨محمود محمد حسين احمد١٤ ليسانس حقوق
٢٦محمود محمد سالم عزب١٥ بكالوريوس تجارة
٢٥محمود محمد سالم محمد١٦ ليسانس حقوق
٢٦محمود محمد شوقى سالم١٧ زراعة
٢٦محمود محمد طايل محمد١٨ ليسانس حقوق
٢٨محمود محمد عبد الجواد زيان١٩ ليسانس اداب
٢٦محمود محمد عبد الرحمن وراح٢٠ ليسانس حقوق
٢٣محمود محمد عبد الستار المليجى٢١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥محمود محمد عبد الغنى مرسال٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٥محمود محمد عبد الفتاح البيومى٢٣ ليسانس حقوق
٢٦محمود محمد عبد القادر٢٤ ليسانس حقوق
٢٤محمود محمد عبد المعطى ابو المجد٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤محمود محمد عبده البيومى٢٦ ليسانس حقوق
٢٦محمود محمد عصمت السعدنى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٥٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧محمود محمد على البهلول٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٧محمود محمد على حسن٢٩ ليسانس حقوق
٣٢محمود محمد على عبد الجليل٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٢٥٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٣محمود محمد عوض حافظ قاسم١ بكالوريوس تجارة
٢٦محمود محمد قطب عبد السالم٢ ليسانس حقوق
٢٧محمود محمد ماهر السيد احمد ابو عماره٣ ليسانس اداب
٢٥محمود محمد محمد الشحات٤ ليسانس حقوق
٢٧محمود محمد محمد الفقى٥ ليسانس اداب
٢٢محمود محمد محمد زهران٦ ليسانس حقوق
٣١محمود محمد محمد منصور٧ ليسانس حقوق
٢٤محمود محمد محمود عثمان جاد٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢محمود محمد محمود محمد الفار٩ ليسانس اداب

٢٤محمود محمد مصطفى خبيز١٠ ليسانس حقوق
٣٠محمود محمد مصطفي كمال١١ بكالوريوس فى التربية
٢٥محمود محمد نبيل عبد القوى١٢ السن
٢٧محمود مراون محمد الطنطاوى١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨محمود مرسى الشناوى١٤ ليسانس حقوق
٢٥محمود مصطفى احمد ابو العنين١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦محمود مصطفي الحبشي١٦ بكالوريوس فى التربية
٣٢محمود مصطفى حسن فرعون١٧ بكالوريوس تجارة
٢٥محمود مصطفى سعد شبل١٨ ليسانس حقوق
٢٧محمود مصطفى فتحى مكاوى الصفطى١٩ ليسانس حقوق
٢٤محمود مصطفى محمد اسماعيل٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٩محمود مصفى ابراهيم البدوى٢١ ليسانس حقوق
٢٥محمود مصلى محمود مصلى٢٢ ليسانس حقوق
٢٤محمود مكاوى عبد الرسول٢٣ ليسانس حقوق
٢٤محمود نبيل السيد محمد البحيرى٢٤ حاسبات ومعلومات
٢٢محمود هشام مرسي احمد يوسف٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٧محمود وسام مرسى ابراهيم الدسوقى٢٦ ليسانس اداب
٢٣محمود يحيى المنشاوى محمد عاطف٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٥٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٣محمود يحيى عبد المحسن٢٨ ليسانس حقوق
٢٥محمود يحيى محمد محمد الشرقاوى٢٩ ليسانس اداب
٢٥محمود يسرى توفيق ابراهيم٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٦٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣محى السيد بسيونى خلف هللا١ ليسانس حقوق
٢٤محى شفيق عبد الحميد محمد٢ ليسانس حقوق
٢٥محى مصطفى محمد رجب٣ ليسانس حقوق
٢٩مختار مبروك عبد الرحمن٤ ليسانس حقوق
٢٦مدحت جمال عبد الرحيم ابو النور٥ حاسبات ومعلومات
٣١مدحت عبد الواحد مبروك٦ ليسانس حقوق
٣٠مدحت على ابراهيم رضوان٧ ليسانس حقوق
٣٠مدحت محمد مؤمن الشعشاعى٨ بكالوريوس تجارة
٢٩مديحة عبد المجيد بدران العياري٩ بكالوريوس فى التربية

٢٧مراد ابراهيم على عبد المطلب رضوان١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠مراد محمود احمد عبد العال شلبى١١ بكالوريوس تجارة
٢٤مرسى عصام مرسى زيادة١٢ بكالوريوس تجارة
٢٣مرفت اشرف محمد عبد العظيم١٣ بكالوريوس فى التربية
٢٥مرفت رجب على زين١٤ ليسانس حقوق
٣٠مرفت محمد سيد احمد١٥ ليسانس حقوق
٣١مروة ابراهيم ابراهيم محمد الشيخ١٦ بكالوريوس تجارة
٢٩مروة احمد الشناوى داود١٧ بكالوريوس تجارة
٢٤مروة احمد عبد الوهاب ابو سعدة١٨ بكالوريوس فى التربية
٢٧مروة سامي السيد عبد الحميد١٩ بكالوريوس تجارة
٢٧مروة سعيد السيد عبد العليم٢٠ ليسانس حقوق
٣٠مروة صالح الدين محمد مرسي٢١ بكالوريوس تجارة
٢٩مروة عبد الرحمن السباعى عبد العزيز٢٢ ليسانس اداب
٢٥مروة مجدى رياض عبد هللا٢٣ ليسانس اداب
٢٣مروة مجدى محمود محمد على٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٣مروة محمد عنتر عياد٢٥ بكالوريوس فى التربية
٢٧مروة محمد فهمى الشافعى٢٦ ليسانس حقوق
٢٣مروة محمود ابراهيم احمد٢٧ بكالوريوس فى التربية

صفحة ٢٦١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٦مروة وجدي سعد علي العيسوى٢٨ بكالوريوس فى التربية
٢٩مروه ابراهيم زكى الخبى٢٩ ليسانس اداب
٢٧مروه احمد احمد محمد حمود٣٠ السن

صفحة ٢٦٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٣مروه احمد البهى محمد فرج الفضالى١ ليسانس اداب
٢٧مروه الرفاعى عبد العال بدوى٢ ليسانس اداب
٣١مروه الشحات احمد مدكور٣ ليسانس اداب
٢٦مروه جمال الحسانين الحلفاوى٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠مروه حسن مصطفى فريد٥ ليسانس اداب
٢٦مروه خالد عبد المنعم رضا٦ حاسبات ومعلومات
٢٤مروه رشدى سيد احمد الحامولى٧ ليسانس حقوق
٢٤مروه زكريا عبد العظيم النجار٨ ليسانس حقوق
٢٨مروه سعيد احمد عبد اللطيف٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٣١مروه سيد محمد داود سليمان١٠ ليسانس اداب
٣١مروه صفوت فتحى رضوان١١ ليسانس حقوق
٢٥مروه عبد الحميد على الجوهرى١٢ ليسانس اداب
٢٥مروه عبد هللا احمد سليمان١٣ ليسانس حقوق
٢٧مروه فؤاد احمد١٤ ليسانس حقوق
٣١مروه فؤاد عبد الوهاب ابراهيم ابو زيد١٥ حاسبات ومعلومات
٢٣مروه كمال ابراهيم احمد١٦ ليسانس حقوق
٢٤مروه ماهر محمد تركى١٧ ليسانس اداب
٢٢مروه محمد توفيق طباجه١٨ حاسبات ومعلومات
٢٦مروه محمد حمزه عيسى١٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩مروه محمد خالد عبد المنعم٢٠ ليسانس حقوق
٢٧مروه محمد خليفه الحشاش٢١ ليسانس حقوق
٢٧مروه محمد رضا عبد الفتاح٢٢ ليسانس اداب
٣١مروه محمد عبد العزيز حسنين٢٣ ليسانس حقوق
٢٧مروه محمد عبد الغنى محمد على٢٤ حاسبات ومعلومات
٣٢مروه محمد هالل السيد٢٥ ليسانس حقوق
٢٩مروه محمود امين محمود رمضان٢٦ ليسانس اداب
٢٣مروه هشام رمضان٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٦٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٢مروى ابراهيم محمد محمد٢٨ ليسانس حقوق
٢٨مريان صالح لبيب ابراهيم٢٩ بكالوريوس فى التربية
٢٣مريم احمد عبد هللا السيد٣٠ حاسبات ومعلومات

صفحة ٢٦٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥مريم رمضان السعيد عبد الحافظ١ ليسانس اداب
٢٥مريم عاطف نجيب يوسف٢ ليسانس حقوق
٢٤مريم عبد الحميد محمد خاطر٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢مريم لطفى عبد العظيم الدسوقى٤ ليسانس حقوق
٢٧مريم مجدى صليب يوسف٥ ليسانس اداب
٢٥مريم مجدى محمد ابو العينين٦ ليسانس اداب
٢٤مريم محمد سيد احمد٧ ليسانس حقوق
٢٣مريم وليم عادل عزيز جرجس٨ حاسبات ومعلومات
٢٧مريم يوسف ابراهيم الدسوقى٩ ليسانس اداب

٢٨مشيره السيد عبد النبى جواد١٠ ليسانس اداب
٢٦مصطفى ابراهيم ابراهيم على١١ ليسانس حقوق
٢٥مصطفى ابراهيم السعيد عمار١٢ بكالوريوس تجارة
٣١مصطفى ابراهيم محمد الشرقاوى١٣ ليسانس حقوق
٢٤مصطفى ابراهيم مصطفى الفخرانى١٤ ليسانس اداب
٢٣مصطفى ابو بكر منصور١٥ ليسانس حقوق
٢٧مصطفى احمد ابراهيم ابو سعده١٦ ليسانس اداب
٢٦مصطفى احمد ابراهيم عبد المجيد١٧ ليسانس حقوق
٢٧مصطفى احمد الحسينى ابراهيم١٨ ليسانس حقوق
٢٨مصطفى احمد حسين اسماعيل١٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤مصطفى احمد سامى بديع الحو٢٠ ليسانس حقوق
٢٣مصطفى احمد عبد العظيم٢١ ليسانس حقوق
٢٨مصطفى احمد على الخولى٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣مصطفى احمد فؤاد السيد٢٣ ليسانس حقوق
٢٣مصطفى احمد محمد الصباغ٢٤ ليسانس حقوق
٢٥مصطفى احمد محمد حافظ٢٥ ليسانس حقوق
٣١مصطفي احمد محمد عبد الرازق٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٩مصطفى احمد محمد عبد هللا الشيخ٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٢٦٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦مصطفى احمد محمد قنديل٢٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣مصطفى اشرف مصطفى عبد هللا٢٩ ليسانس حقوق
٢٦مصطفى البيومى عبد القادر٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٦٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٦مصطفى السعيد محمد محمد١ ليسانس حقوق
٢٥مصطفى السعيد مصطفى نصر٢ ليسانس حقوق
٣٠مصطفى السيد احمد الحبره٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤مصطفى السيد عبد الخالق الصاوى٤ ليسانس حقوق
٢٤مصطفى السيد محمد الشناوى٥ ليسانس حقوق
٢٥مصطفى السيد محمد راضى على٦ ليسانس حقوق
٢٢مصطفى السيد مصطفى قوره٧ ليسانس حقوق
٢٥مصطفى العمرى القطب الشال٨ ليسانس حقوق
٢٦مصطفى المحمدى عبد المقصود عبده٩ بكالوريوس تجارة

٢٤مصطفى جابر مرسى١٠ ليسانس حقوق
٢٧مصطفى جابر مصطفى محمد الحنفى١١ ليسانس حقوق
٢٣مصطفى جمال عطيه محمد الحلو١٢ ليسانس حقوق
٢٨مصطفى جمال مصطفى الشربينى١٣ ليسانس حقوق
٣٠مصطفى حسين انور الحلو١٤ ليسانس حقوق
٢٦مصطفى حسين محمد احمد نجيب١٥ بكالوريوس تجارة
٢٤مصطفى حمدى حسين على١٦ بكالوريوس تجارة
٢٨مصطفى حمدى عبد المقصود الشيخ١٧ ليسانس اداب
٢٤مصطفى خليفه حسنى١٨ ليسانس حقوق
٢٢مصطفى رمزى عبد الحميد الششتاوى١٩ ليسانس حقوق
٢٧مصطفى سامى عبد المعطى٢٠ ليسانس حقوق
٢٤مصطفى سامى مصطفى ماضى٢١ حاسبات ومعلومات
٢٩مصطفى سعد محمد عمار٢٢ ليسانس حقوق
٢٥مصطفى سعيد الدسوقى٢٣ ليسانس حقوق
٢٦مصطفى سعيد السيد الخولى٢٤ ليسانس اداب
٢٧مصطفى سيد حمد عسران عبد المنعم٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤مصطفى شوقى محمد عبد العاطى٢٦ ليسانس حقوق
٢٤مصطفى شوقى مصطفى عراقيب٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٦٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧مصطفى صقر فاروق محمد صقر٢٨ ليسانس حقوق
٢٧مصطفى طارق جالل عبد الرازق٢٩ ليسانس حقوق
٢٦مصطفى عادل عبد المحسن٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٦٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣مصطفى عاصم عاطف حسين١ بكالوريوس تجارة
٢٥مصطفى عبد البارى احمد عبد العال٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣مصطفى عبد الحميد احمد عبد الحميد٣ ليسانس اداب
٢٧مصطفى عبد الحميد محمد رجب٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣مصطفى عبد الحميد هاشم البع٥ ليسانس حقوق
٢٨مصطفى عبد الرحيم عبد السالم٦ ليسانس حقوق
٢٥مصطفى عبد العزيز محمد ربيع٧ بكالوريوس تجارة
٢٨مصطفى عبد الفتاح ابو المكارم٨ ليسانس حقوق
٢٩مصطفي عبد الفتاح عبد الحميد٩ بكالوريوس فى التربية

٢٦مصطفى عبد الفتاح محروس١٠ ليسانس حقوق
٢٦مصطفى عبد الفتاح محمد على خلف هللا١١ حاسبات ومعلومات
٢٨مصطفى عبد الفتاح مصطفى درويش١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧مصطفى عبد هللا محمد فايد١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦مصطفى عبد النعيم عبد العاطى١٤ ليسانس حقوق
٢٦مصطفى عرفات عمر مصطفى١٥ ليسانس حقوق
٣٠مصطفى عطيه حسن السيد١٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥مصطفى على مصطفى الديب١٧ حاسبات ومعلومات
٢٤مصطفى عمر عبد هللا سعدون١٨ ليسانس حقوق
٢٨مصطفى عوض مرسى حسن العايدى١٩ بكالوريوس تجارة
٢٦مصطفى فؤاد عيد فرج سعد٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٦مصطفى فتحى حامد محمد دش٢١ ليسانس اداب
٢٨مصطفى فتحى محمد بسيونى٢٢ ليسانس حقوق
٢٣مصطفى كمال ابراهيم زيدان٢٣ ليسانس حقوق
٢٦مصطفي ماهر مصطفي داود محمد٢٤ بكالوريوس تجارة
٣٠مصطفى مجدى حبيب الشرقاوى٢٥ ليسانس حقوق
٢٤مصطفى محمد ابراهيم االشعل٢٦ ليسانس حقوق
٢٣مصطفى محمد احمد بهنسى حجازى٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٢٦٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤مصطفى محمد احمد عبد اللطيف٢٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥مصطفى محمد امام عمار٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٦مصطفى محمد انور محمد٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٢٧٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٢مصطفى محمد زكى عبد الرسول١ السن
٢٧مصطفى محمد سعد البهوتى٢ ليسانس اداب
٢٤مصطفى محمد صبرى العزب٣ حاسبات ومعلومات
٢٥مصطفى محمد عبد الجواد٤ ليسانس حقوق
٢٣مصطفى محمد عبد السالم٥ ليسانس حقوق
٢٨مصطفى محمد على محمد٦ ليسانس حقوق
٢٤مصطفى محمد ماهد محمد٧ ليسانس حقوق
٢٧مصطفى محمد محروس الترمسانى٨ ليسانس حقوق
٢٦مصطفى محمد محمد عطيه شاهين٩ بكالوريوس تجارة

٢٥مصطفى محمد محمد فتحى١٠ ليسانس حقوق
٢٥مصطفى محمد محمد محمد شعير١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨مصطفى محمد محمد منجد١٢ ليسانس حقوق
٢٨مصطفى محمد مصطفى الطنطاوى١٣ ليسانس حقوق
٢٤مصطفى محمد مصطفى خبيز١٤ ليسانس حقوق
٢٦مصطفى محمد مصطفى نصار١٥ ليسانس حقوق
٢٧مصطفى محمد مصطفى يوسف١٦ ليسانس حقوق
٣٠مصطفى محمد يسرى مصطفى١٧ ليسانس حقوق
٢٣مصطفى محمود ابراهيم محمد الشنوانى١٨ ليسانس حقوق
٢٥مصطفى محمود ابو اليزيد عطيه١٩ ليسانس حقوق
٢٨مصطفى محمود احمد محمد٢٠ ليسانس حقوق
٣١مصطفى محمود السيد سيد٢١ ليسانس حقوق
٢٣مصطفى محمود حسن جودة٢٢ ليسانس حقوق
٣٢مصطفى محمود عبد الفتاح٢٣ ليسانس حقوق
٢٣مصطفى محمود على غازى٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٧مصطفى محمود محمد بكير٢٥ ليسانس حقوق
٢٥مصطفى محمود محمد حسن االبيارى٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٧مصطفى محمود محمد رزق٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٧١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧مصطفى محمود محمد عباس٢٨ ليسانس حقوق

صفحة ٢٧٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣١مصطفى محمود محمد مصطفى الدبشه١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤مصطفى محمود محمود مزروع٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥مصطفى محمود مصطفى محمد٣ ليسانس حقوق
٢٣مصطفى محمود نادى احمد٤ ليسانس حقوق
٢٦مصطفى نصر رشاد محمد٥ ليسانس حقوق
٢٣مصطفى هانى احمد الشيخه٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢مصطفى هشام سمير محمد٧ بكالوريوس تجارة
٢٩مصطفى يس سليمان يس الشيخ٨ ليسانس حقوق
٢٥مصطفى يوسف عبد الفتاح السجينى٩ ليسانس حقوق

٢٣مصفى قنديل عبد الغفار قنديل١٠ بكالوريوس تجارة
٢٧معاذ مصطفى زكى عطيه١١ ليسانس حقوق
٢٩معتز حسين محمود بسيونى١٢ حاسبات ومعلومات
٢٦معتز عبد الجواد محمد يوسف١٣ ليسانس حقوق
٢٦معتز عبد هللا السيد الفحل١٤ حاسبات ومعلومات
٣١معتز على محمد عبد العاطى١٥ ليسانس حقوق
٢٥معتز محمد ممدوح محمد١٦ ليسانس حقوق
٢٥معتز مرزوق زين العابدين مصطفي١٧ بكالوريوس تجارة
٢٥معتز هشام حسنى طه محمد١٨ ليسانس حقوق
٢٧معتصم با سعيد عبد ربه١٩ ليسانس حقوق
٢٧مغرد محمد محمد السيد الصواف٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٤مقار جرجس غبلایر فرج ابراهيم٢١ بكالوريوس تجارة
٣٢مكرم فكرى جيد عوض٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٥مالك وجدى نصحى البشبيشى٢٣ ليسانس اداب
٢٢ملك حسين السيد حسين نور٢٤ ليسانس اداب
٢٩ممحمد عبد المنصف عبد القادر عمر٢٥ حاسبات ومعلومات
٢٨ممدوح ابراهيم لطفي حسين عزوز٢٦ بكالوريوس فى التربية
٢٥ممدوح السعيد محمد ابراهيم٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٧٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧ممدوح عبد العليم مصطفى مصطفى٢٨ حاسبات ومعلومات
٢٦ممدوح محمد حامد احمد عبد الغنى٢٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤ممصطفى سامى محمود محمد٣٠ حاسبات ومعلومات

صفحة ٢٧٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦منار ابو بكر محمود على١ بكالوريوس تجارة
٢٦منار الدسوقى عبد هللا وهبه٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩منار السيد عبد العال سليمان٣ حاسبات ومعلومات
٢٦منار حمادة السيد غانم٤ بكالوريوس تجارة
٢٢منار رضا يوسف مرزوق٥ بكالوريوس تجارة
٢٨منار رمضان عطيه حسب هللا٦ ليسانس حقوق
٢٤منار صابر محمد المنصورى٧ حاسبات ومعلومات
٢٣منار على مصطفى زويل٨ ليسانس حقوق
٢٤منار فرجانى محمد محمد ابو الخير٩ ليسانس اداب

٢٤منار ماهر محمد سليمان١٠ ليسانس حقوق
٢٦منار محمد محمود محمد خضر١١ ليسانس اداب
٢٧منار محمود احمد صروة١٢ ليسانس حقوق
٢٥منال صالح على ابو العنين معروف١٣ ليسانس اداب
٢٤منال مجدي محمد جابر محمد١٤ بكالوريوس تجارة
٢٥منال محمد محمود حشاد١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢منه هللا ابراهيم على١٦ ليسانس حقوق
٢٢منه هللا اسمة عزت عبد الغنى١٧ بكالوريوس تجارة
٢٢منه هللا عالء ابراهيم المصرى١٨ ليسانس اداب
٢٦منه هللا على على على ابو صبره١٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣منه هللا محمد عبد هللا العبد٢٠ ليسانس حقوق
٢٣منه هللا محمد عبد ربه على٢١ ليسانس حقوق
٢٧منه هللا محمود محمد٢٢ ليسانس حقوق
٢٣منه هللا نصر الدين عطوان القصيبى٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨منى ابراهيم احمد الحصرى٢٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦منى ابراهيم محمد حسين٢٥ ليسانس حقوق
٢٨منى ابو بكر محمود على عمر٢٦ ليسانس اداب
٣٠مني احمد صابر علي احمد٢٧ بكالوريوس فى التربية

صفحة ٢٧٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٨منى احمد فتوح عبد الحميد٢٨ ليسانس اداب
٣٠منى احمد محمد عوض هللا٢٩ ليسانس اداب
٢٨مني احمد محمود دعبس٣٠ بكالوريوس فى التربية

صفحة ٢٧٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧منى الدسوقى عبد الجواد فتيح١ ليسانس اداب
٢٧منى السيد عبد الفتاح شلبى٢ حاسبات ومعلومات
٢٩منى السيد مصطفى المنشاوى٣ حاسبات ومعلومات
٢٥منى القطب عبد المنعم البحيرى٤ ليسانس اداب
٢٣منى بخيت عبد الفتاح الحدق٥ زراعة
٢٤منى بهجت حامد على٦ ليسانس حقوق
٢٧منى جمال محمد الجابرى٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣منى حامد احمد مرسى٨ ليسانس حقوق
٢٥منى حسين الشافعى ابو بكر٩ حاسبات ومعلومات

٣٢منى خيرى محمد نصار١٠ ليسانس اداب
٢٧منى زكى عبد الرازق حسن خليل١١ ليسانس اداب
٣٠منى سمير محمد صالح عيد١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨منى شعبان محمد ابو خضر١٣ ليسانس حقوق
٢٢منى شيبه شيبه عبد الحفيظ عالم١٤ ليسانس اداب
٢٣منى عبد الحكيم محمد فهمى١٥ ليسانس حقوق
٣٣منى عبد العزيز عبد العزيز الليثى١٦ ليسانس اداب
٢٧منى عبد الغفار االمام الجبار١٧ ليسانس حقوق
٢٧منى عبد المجيد اسماعيل عبد المجيد١٨ ليسانس حقوق
٢٨منى عبد المنعم عبد العزيز النحراوى١٩ بكالوريوس تجارة
٢٢منى عبد الواحد فتحى عيسى٢٠ زراعة
٢٧مني عزت مهدى محمد االفندى٢١ بكالوريوس تجارة
٢٢منى عالء محمد زياده٢٢ ليسانس حقوق
٢٩منى فاروق ابو االسعاد حواش٢٣ بكالوريوس تجارة
٣٠منى فتحى على عبد الحميد٢٤ ليسانس حقوق
٢٧منى فرحات عبد الكريم ابو الخير٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣منى قاسم محمد قاسم٢٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠منى لطفى عبد الهادى عبد الرحمن٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٧٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٩منى مجدى حلمى محمد عبده٢٨ ليسانس اداب
٣٠منى محمد ابراهيم محمد احمد٢٩ ليسانس حقوق
٢٩منى محمد على ابو شتيه٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٢٧٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٧منى محمد محمد الحباك١ ليسانس اداب
٢٥منى محمد محمود الطنطاوى٢ ليسانس حقوق
٢٢منى مسعد محمد جاد حمص٣ بكالوريوس تجارة
٢٧منى مصطفى على محمد النحاس٤ حاسبات ومعلومات
٢٨منى هانى حسن٥ ليسانس حقوق
٢٤منى هشام المرسى محمد حسين٦ حاسبات ومعلومات
٢٤منى يحيى محمود القرشى٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧منير مراد توفيق ابراهيم٨ ليسانس حقوق
٢٨مها السعيد حمزه شلبى٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٢٤مها ربيع محمد حجاج١٠ ليسانس حقوق
٢٦مها رمزي عبد الحميد الششتاوي١١ بكالوريوس فى التربية
٢٩مها طلعت فهمى الهودينى١٢ حاسبات ومعلومات
٢٢مها عبد الفتاح بدوى عبد الفتاح١٣ ليسانس حقوق
٢٤مها عبد الفتاح عبد البارى١٤ ليسانس حقوق
٣٠مها فتحى عمر الخولى١٥ ليسانس اداب
٢٤مها ماهر ابراهيم عبد القادر عامر١٦ بكالوريوس تجارة
٢٥مها مجدى محمد ابراهيم قنونه١٧ ليسانس حقوق
٢٣مها محب محمد على شكيل١٨ ليسانس اداب
٢٧مها محمد احمد محمد هالل١٩ ليسانس اداب
٢٥مها محمد الدسوقى النجار٢٠ ليسانس اداب
٢٦مها محمد عبد الحى هيبة٢١ بكالوريوس تجارة
٢٢مها محمد عبد الفتاح الفقى٢٢ زراعة
٢٤مها محمد عبد الهادى الخولى٢٣ ليسانس حقوق
٣٠مها مصطفى محمد محمود٢٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦مهاب السيد محمد الشحات حسن٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨مهاب عبد الرؤوف على ابراهيم٢٦ ليسانس حقوق
٢٤مهاب محمد محمود النعمانى٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ٢٧٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤مهدى عبد الرحيم عبد الرافع٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٤مهند حمدان السيد احمد٢٩ ليسانس حقوق
٢٣مهند مصطفى عبد العزيز احمد٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٨٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥مونيكا مجدى عبد الملك مسيحه١ ليسانس اداب
٣٢مى ابراهيم الدسوقى صقر٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢مى السيد محمد محمد٣ ليسانس حقوق
٢٢مى المغاورى محمد دوسو٤ ليسانس حقوق
٢٧مي امير ماهر عنان٥ بكالوريوس تجارة
٢٧مى حسنى عبد السالم عتلم٦ ليسانس اداب
٢٧مى دسوقى ابراهيم دسوقى زين الدين٧ ليسانس اداب
٢٥مى رأفت حلمى عمر٨ حاسبات ومعلومات
٢٣مى زهير صالح ابو المكارم٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٢٩مى سامى عبد الحليم ابو السعود١٠ ليسانس حقوق
٢٦مى سعد محمد سرور١١ حاسبات ومعلومات
٣٢مى عبد السالم محمد هالل١٢ ليسانس حقوق
٢٤مى عبد العزيز عبد الحميد قشطه١٣ ليسانس حقوق
٣٠مى عبد النبى عمر البرقى١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠مى عمر ابراهيم حسين البياع١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢مى مجدى ابراهيم جاد هللا١٦ ليسانس حقوق
٢٦مى محمد السيد محمد مشعل١٧ ليسانس حقوق
٢٧مى محمد حسنى حسن١٨ ليسانس حقوق
٢٣مى محمد صالح عبد الرحمن عبد العاطى١٩ ليسانس اداب
٢٩مى محمد عبد السالم محمد رستم٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٦مى محمد عبد العزيز العشماوى٢١ ليسانس اداب
٢٥مى محمد عبده محمد شعبان٢٢ ليسانس حقوق
٢٨مى محمد محمد احمد نحيميه٢٣ ليسانس اداب
٢٤مى محمد محى الدين قطب رمضان٢٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤مي محمود عبد الحميد سالم٢٥ بكالوريوس فى التربية
٢٤مى محمود عطيه خلف هللا٢٦ ليسانس حقوق
٢٥ميادة عاطف على داود٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٨١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣١ميادة فوزى عبد الحميد عبد المعطى٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٩مياده المنسى سعد العامودى٢٩ ليسانس اداب
٣١مياده ايمن فتحى عمار٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٨٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣١مياده طلعت يحيى سعده١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧مياده فرج على عطيه الصعيدى٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٣ميخائل نوار رزق هللا معوض٣ ليسانس اداب
٣٠ميرفت محمد عبد الستار الدماطى٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥ميرفت محمد مصطفى طه يونس٥ السن
٢٢ميرنا رؤوف ابراهيم شلبى٦ ليسانس حقوق
٢٣مينا جرجس صادق عوض٧ ليسانس حقوق
٢٩مينا جمال عبد المسيح بغدادى٨ حاسبات ومعلومات
٢٦مينا جميل صبحى حنا٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٣٣مينا جميل يوسف موسى١٠ بكالوريوس تجارة
٢٨مينا سمير عزيز حنا ميخائيل١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧مينا سمير فرج هرميله١٢ ليسانس حقوق
٢٣مينا عبد الملك ونيس عبد الملك١٣ ليسانس حقوق
٢٤مينا عدلى عزيز جرجس١٤ ليسانس اداب
٢٩مينا عزت ميخائيل غبلایر١٥ ليسانس حقوق
٢٣مينا عماد معوض جبران١٦ بكالوريوس تجارة
٣١مينا فكرى برسوم تادرس١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣مينا مترى مينا مطر١٨ حاسبات ومعلومات
٢٨ناجى السيد محمد بسيونى عالم١٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢نادر السيد ابراهيم عاشور٢٠ زراعة
٢٧نادر السيد بيومى المزين٢١ ليسانس حقوق
٢٣نادر توفيق مقبول دراز٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٨نادر صبحى رجب الحداد٢٣ ليسانس حقوق
٢٧نادر عبد الحكيم عبد الكافى٢٤ ليسانس حقوق
٢٧نادر عبد الخالق عبد المنعم٢٥ ليسانس حقوق
٣٠نادر محمد عبد الفتاح الفقى٢٦ ليسانس حقوق
٢٨نادر محمود محمد جعيصه٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٨٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٦نادر محى عبد السميع قنديل٢٨ ليسانس حقوق
٢٣نادى نبيل عزيز حبيب٢٩ ليسانس حقوق
٣٠نادين عبد المجيد محمد عبد المجيد٣٠ حاسبات ومعلومات

صفحة ٢٨٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣١ناديه ابو بكر عبد الخالق١ ليسانس حقوق
٢٨ناديه حسن محمد موسى٢ ليسانس اداب
٢٨ناديه سعد محمد راضى٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨ناديه صابر شعبان عاشور٤ ليسانس حقوق
٢٥ناديه طارق محمد عبد اللطيف٥ ليسانس حقوق
٢٦ناديه عبد هللا عبد الستار٦ ليسانس حقوق
٢٤ناديه عماد محمد خطاب٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥ناديه مختار خيرى اسماعيل٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧ناديه مرسى ابراهيم الحوشى٩ ليسانس اداب

٢٥ناريمان حسن البنا هاشم١٠ ليسانس حقوق
٢٧ناصف عبد الخير عبد اللطيف١١ ليسانس حقوق
٢٥نافع محمد رزق١٢ ليسانس حقوق
٢٨نانسى شكرى ابو العز محمد١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩نانسى يوسف زخارى سمعان١٤ ليسانس اداب
٢٧نانيس احمد محمد الحسينى محمود١٥ بكالوريوس تجارة
٢٦ناهد حمدى محمد البواب١٦ زراعة
٢٥ناهد سامى محمد الديب١٧ ليسانس حقوق
٣٢ناهد عبد هللا صادق صالح١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣ناهد محمد عبد الرحمن الشهاوي١٩ بكالوريوس تجارة
٢٦ناهد محمود سعد الدين محمود٢٠ ليسانس حقوق
٢٧ناهد محمود محمد ابو زيد٢١ ليسانس حقوق
٢٨نبيل السعيد السيد باز٢٢ ليسانس حقوق
٢٨نبيله السيد مصطفى حسين٢٣ ليسانس حقوق
٢٢نبيله محمد محمد٢٤ ليسانس حقوق
٢٦نجالء السيد عبد هللا دغش٢٥ ليسانس اداب
٣٢نجالء سعيد محمد رمضان٢٦ ليسانس حقوق
٣٠نجالء صالح عبد المنصف ابراهيم خطاب٢٧ ليسانس اداب

صفحة ٢٨٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٩نجالء عبد النبي محمد جمعة٢٨ اقتصاد وعلوم سياسية
٢٨نجالء على يوسف عبد العال٢٩ ليسانس اداب
٢٩نجالء فتحى حامد السرنجاوى٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٢٨٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣١نجالء مدحت توفيق ابراهيم١ بكالوريوس فى التربية
٣٠نجالء معوض عبد الجليل مسلم٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٢نجوان احمد كامل مصطفى الشاذلى٣ ليسانس اداب
٣١نجوى ابراهيم احمد عبد المقصود٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨نجوى ابراهيم حامد خميس٥ ليسانس حقوق
٢٦نجوى ابراهيم زينهم الهوارى٦ ليسانس حقوق
٢٥نجوى صادق على يونس٧ ليسانس حقوق
٣٢نجوى محمد احمد ابو عزام٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣نجوى محمد عبد السالم محمد٩ ليسانس حقوق

٢٣ندا احمد محمد سعودى١٠ ليسانس حقوق
٢٩ندا السيد حامد فاخر١١ ليسانس اداب
٢٢ندا الشربينى محمد الشربينى نصر١٢ زراعة
٢٤ندا عاظف محمد كمال الماضى١٣ بكالوريوس تجارة
٢٥ندا عبد العاطى عرفان شعالن١٤ ليسانس اداب
٢٥ندا عالء الدين مرسى عبد الغنى١٥ ليسانس حقوق
٢٩ندا محمد يوسف على١٦ ليسانس حقوق
٢٣ندى احمد محمد الصياد١٧ ليسانس حقوق
٢٣ندى الحسينى عبد الرحمن بلتاجى١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥ندى عبد الرازق محمد١٩ ليسانس حقوق
٢٣ندى مختار مختار محمد القديم٢٠ زراعة
٢٣ندى مصطفى كامل عبد الحميد٢١ ليسانس حقوق
٢٣نديم مراد السيد عطيه٢٢ ليسانس حقوق
٣٠نرمين عادل حسين الديب٢٣ ليسانس حقوق
٢٤نرمين عادل عبد الحميد محمود مرعى٢٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧نرمين عبد الفتاح عبد المهيمن٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣نرمين عالء حسين االخضر٢٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧نرمين على احمد سليمان٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٨٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٢نرمين فهمى برسوم ويصا٢٨ ليسانس اداب

صفحة ٢٨٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥نرمين محمد عبد العزيز غالب١ ليسانس اداب
٢٥نسرين السيد محمد خضر٢ ليسانس حقوق
٣١نسرين رمضان عبد الهادى عبد القادر٣ بكالوريوس تجارة
٢٧نسرين عبد الرحمن عبد الرحمن سعفان٤ ليسانس حقوق
٢٦نسمة السيد على ابو شنادى٥ ليسانس حقوق
٢٨نسمه احمد زكى محمود٦ ليسانس حقوق
٢٤نسمه احمد محمد جعفر٧ ليسانس حقوق
٢٨نسمه عادل السيد بيومى٨ ليسانس حقوق
٣٠نسمه فتحى السيد اسماعيل٩ ليسانس حقوق

٢٨نسمه محمد احمد الباجورى١٠ ليسانس حقوق
٢٨نسمه محمد البسيونى العماوى١١ ليسانس حقوق
٣١نسيمه محمد السيد الشيخ١٢ ليسانس حقوق
٣٠نشأت السيد زكى شاهين١٣ ليسانس حقوق
٢٨نشوى حافظ محمد الشناوى١٤ ليسانس حقوق
٢٦نشوى مجدى ابراهيم سعيد١٥ ليسانس حقوق
٣١نشوى محمد حسن محمد١٦ ليسانس حقوق
٢٤نشوى ناجى فؤاد عوض هللا١٧ ليسانس حقوق
٢٨نصره على ابراهيم السوليه١٨ ليسانس اداب
٢٨نعمه محمد محمد عامر١٩ ليسانس حقوق
٢٤نعمه محمود ابراهيم الدخاخنى٢٠ ليسانس اداب
٢٣نغم بسام عبد المعبود٢١ ليسانس حقوق
٢٤نفين محمود عيسوى البنا٢٢ ليسانس حقوق
٢٥نها حسن اسماعيل الجزار٢٣ ليسانس حقوق
٢٩نها حلمى على حماده٢٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨نها كارم محروس٢٥ ليسانس حقوق
٣٠نها مجدى عبده محمود٢٦ ليسانس حقوق
٢٨نها محمود احمد عيسى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٨٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣نهاد السيد محمود راشد٢٨ ليسانس حقوق
٢٨نهاد عبد هللا على عبده٢٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨نهاد كمال السيد نركى٣٠ ليسانس اداب

صفحة ٢٩٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٥نهاد محمود سيد احمد جعفر١ ليسانس اداب
٣١نهاد يحيى السيد ابراهيم٢ ليسانس حقوق
٢٣نهال السيد عطيه محمد٣ ليسانس حقوق
٢٨نهال رفقى محمد سكر٤ حاسبات ومعلومات
٢٥نهال عبد العليم احمد مصطفى قنديل٥ ليسانس اداب
٢٧نهال فتحى محمود بغاغو٦ ليسانس اداب
٢٣نهال كمال اسماعيل محمد٧ ليسانس حقوق
٢٤نهال كمال سيد احمد ابو الفرج٨ ليسانس اداب
٢٦نهال محمد البهى حسن على عويس٩ حاسبات ومعلومات

٣١نهال مفرح فتحى البهى١٠ ليسانس اداب
٢٥نهال نجاح بدوى المزين١١ ليسانس حقوق
٢٩نهلة عبد الوهاب سعيد١٢ ليسانس حقوق
٢٨نهلة محمد توفق زكى البربرى١٣ ليسانس اداب
٢٥نهله سعد حسن عبده١٤ ليسانس اداب
٢٨نهله عادل عبد الحميد مصطفى١٥ ليسانس حقوق
٢٣نهله عبد هللا السيد عمار١٦ ليسانس حقوق
٢٩نهله عيسى محمد دياب١٧ حاسبات ومعلومات
٢٦نهله محمد السيد باز١٨ ليسانس اداب
٢٦نهله يوسف محمد يوسف١٩ حاسبات ومعلومات
٢٢نهى احمد محمد السيد الطباخ٢٠ ليسانس حقوق
٢٣نهى السيد ابراهيم بسيونى الفقى٢١ زراعة
٢٢نهي السيد ابو المعاطي محمد٢٢ بكالوريوس فى التربية
٢٢نهى السيد عبد هللا ابو حيله٢٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩نهي جمال الدين السعيد محمد علي٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٦نهى عادل عاطف سعد الفيتانى٢٥ حاسبات ومعلومات
٢٣نهى عبد السالم سعد٢٦ ليسانس حقوق
٢٣نهى عنتر يوسف عارف٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٩١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٣نهى فهمى رمضان صومع٢٨ ليسانس حقوق
٢٥نهي محمود عبد الستار قمر٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٥نهى هشام زكريا الدسوقى محمد٣٠ حاسبات ومعلومات

صفحة ٢٩٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧نوال محمد السيد محمد رحومه١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤نور الهدى محمد اسماعيل البديوى٢ بكالوريوس تجارة
٢٧نورا السيد مصطفى المنشاوى٣ حاسبات ومعلومات
٢٧نورا صبحى محمد تركى٤ حاسبات ومعلومات
٢٨نورا طارق عبد المنعم عزام٥ ليسانس حقوق
٢٥نورا فوزى احمد المسيرى٦ بكالوريوس تجارة
٢٥نورا كمال محمد عبد المجيد٧ ليسانس حقوق
٢٧نورا محمد احمد احمد قنديل٨ ليسانس اداب
٢٤نورا محمد مصطفى٩ ليسانس حقوق

٢٩نورا منير ابو العزم زغلول١٠ ليسانس اداب
٢٤نوران ابراهيم محمد محمد رمضان١١ ليسانس اداب
٢٧نوران عبد المحسن محمد١٢ ليسانس حقوق
٢٣نوره ابراهيم على محمود الحلبى١٣ ليسانس اداب
٢٩نوره محمود عبد المقصود ابو عرب١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣نوره مصباح فرج الششتاوى١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣نورهان احمد عبد العزيز زكى١٦ بكالوريوس تجارة
٢٤نورهان احمد محمد شتا١٧ بكالوريوس تجارة
٢٣نورهان احمد محمد فتحى الخولى١٨ حاسبات ومعلومات
٢٥نورهان بدوى صالح١٩ ليسانس حقوق
٢٦نورهان جمال الدين محمدى محمد الغمرى٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٢نورهان خالد محمد النادى٢١ ليسانس حقوق
٢٢نورهان شبل على الطويل٢٢ ليسانس حقوق
٢٢نورهان عدنان احمد محمد ابو كوهيه٢٣ زراعة
٢٢نورهان محمد الصاوى سليمان٢٤ ليسانس حقوق
٢٢نورهان محمد محمد ابراهيم٢٥ ليسانس حقوق
٣٠نيازى محمد اسماعيل ابو حجر٢٦ ليسانس حقوق
٣١نيرمين عبد اللطيف ابو اليزيد السيد٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٢٩٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣نيره حمدى السيد احمد مصطفى شحاته٢٨ ليسانس اداب
٢٦نيره عبد هللا احمد على٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٣نيره عالء مصطفى الهنداوى خاطر٣٠ ليسانس اداب

صفحة ٢٩٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥نيره محمد صالح محمد حامد١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨نيفين حمدى محمد عبد التواب٢ ليسانس حقوق
٢٨نيفين محمد شريف عبد الفتاح الحو٣ بكالوريوس تجارة
٣١نيهال عبد هللا محمد حموده٤ ليسانس اداب
٢٧هاجر احمد محمد غالى٥ ليسانس اداب
٢٦هاجر تيسير ابراهيم محمد العطار٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤هاجر جابر السيد عبد الرحيم٧ ليسانس حقوق
٢٩هاجر سمير محمد سيد٨ ليسانس حقوق
٢٥هاجر عبد هللا ابراهيم جويلى٩ ليسانس اداب

٢٦هاجر عبد هللا السيد ابراهيم١٠ ليسانس اداب
٢٦هاجر عبد الوهاب مبروك١١ ليسانس حقوق
٢٤هاجر محمد مشرف احمد١٢ ليسانس حقوق
٢٥هاجر محمود محمد سليمان حموده١٣ زراعة
٣٠هاجر نبيل عبد العال الخليفه١٤ ليسانس اداب
٢٦هاجر نصر سيد احمد خليفه الشامى١٥ ليسانس اداب
٢٤هالة السيد عبد النبى عبد الوهاب١٦ ليسانس حقوق
٢٩هالة صقر فاروق محمد صقر١٧ بكالوريوس تجارة
٢٢هالة ممدوح فاروق فريد١٨ بكالوريوس فى التربية
٢٩هاله ابو المجد السيد ابو المجد١٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤هاله اشرف عبد الظاهر سليمان٢٠ ليسانس حقوق
٢٧هاله السعيد خليفه الشرقاوى٢١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨هاله جالل موسى البشالوى٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٢هاله سالمه احمد محمد٢٣ ليسانس حقوق
٢٧هاله عبد القادر حلمى عبد القادر الخشن٢٤ حاسبات ومعلومات
٢٧هاله فؤاد ابو السعود احمد الشاذلى٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤هاله محمد امين الخطيب٢٦ ليسانس حقوق
٣١هاله محمد عونى عبد العزيز٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٩٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥هاله مصطفى محمد العكل٢٨ ليسانس اداب
٢٨هانم عبد الخالق محمود ابو عسكر٢٩ ليسانس حقوق
٢٨هانم كمال عبد الحميد القلينى٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٢٩٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٢هانى ابراهيم ابراهيم ابو السعود١ ليسانس حقوق
٣١هانى الغريب عبد العزيز السكرى٢ ليسانس حقوق
٢٧هانى جمال السيد فايد٣ ليسانس حقوق
٣٢هانى حسن عبد الخالق حبيب٤ ليسانس حقوق
٣٢هانى حسن كمال عبد الرازق٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠هانى حسن محمد سالم٦ ليسانس حقوق
٢٣هانى رضا السعداوى النجار٧ ليسانس حقوق
٢٨هانى رمزى وديع باسيلى٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩هانى صبحى عبد الحميد فايد٩ ليسانس حقوق

٢٧هانى صبحى عبد المعطى١٠ ليسانس حقوق
٣١هانى عبد اللطيف عبد الفتاح ابو عيشه١١ ليسانس حقوق
٢٥هانى عبد المنعم ابراهيم عبد الدايم١٢ بكالوريوس تجارة
٣٢هانى على سعد احمد١٣ ليسانس اداب
٣٠هانى فؤاد محمد السباعى١٤ بكالوريوس تجارة
٢٨هانى فتحى يوسف بدر١٥ ليسانس حقوق
٢٩هانى فضل سيد احمد١٦ ليسانس حقوق
٣٠هانى محمد السيد محمد الصعيدى١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠هانى محمد بكر المليجى الشيخ١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤هانى محمد عبد الحميد صقر١٩ بكالوريوس تجارة
٣٢هانى محمد على عطيه٢٠ ليسانس حقوق
٣١هانى محمد قطب ابو صبره٢١ ليسانس حقوق
٢٦هاني محمد محمد ابو شوشة٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٩هانى محمود مصطفى الشامى٢٣ ليسانس حقوق
٢٩هانى يوسف احمد هالل٢٤ ليسانس حقوق
٢٤هايا السيد عبد الحميد الخطيب٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧هايدى ابراهيم الصاوى محمد حميده٢٦ ليسانس اداب
٢٦هايدى السيد حسن بر٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٩٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٣هبة ابراهيم عبد السميع عبدة٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٨هبة السيد محمد دودة٢٩ ليسانس حقوق
٢٦هبة جالل حافظ جاد٣٠ اقتصاد وعلوم سياسية

صفحة ٢٩٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٩هبة فتحى عبد الرحمن نصار١ بكالوريوس تجارة
٢٣هبة محمد احمد شاهين٢ ليسانس حقوق
٢٤هبة هانى ابراهيم الشحات٣ بكالوريوس تجارة
٢٧هبه ابراهيم احمد الجندى٤ ليسانس اداب
٢٤هبه احمد اباصيرى احمد٥ ليسانس حقوق
٢٤هبه احمد الدسوقى احمد٦ ليسانس حقوق
٣٢هبه احمد عبد الحميد خليفه٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦هبه احمد محمد طاهر فريد٨ ليسانس اداب
٢٦هبه اشرف محمد ناصف٩ ليسانس اداب

٣١هبه السيد جالل ابراهيم١٠ ليسانس حقوق
٢٦هبه السيد على السيد العايدى١١ ليسانس حقوق
٢٥هبه هللا السيد محمد رشاد عامر١٢ حاسبات ومعلومات
٢٦هبه هللا صابر الحسنين ابراهيم الحبال١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣هبه هللا عبد السالم عبد ربه يوسف١٤ ليسانس اداب
٢٧هبه هللا عبده السيد صالح١٥ ليسانس حقوق
٢٨هبه هللا فؤاد عبد الوهاب ابراهيم ابو زيد١٦ ليسانس اداب
٣٠هبه هللا محمد عبد هللا العبد١٧ ليسانس حقوق
٢٧هبه امين احمد سكر١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠هبه حامد عبد الحميد ابو ليله عامر١٩ ليسانس اداب
٢٩هبه حمدى طه طلحه٢٠ ليسانس حقوق
٢٨هبه خليفه الزناتى خليفه٢١ ليسانس حقوق
٢٥هبه خليفه حامد علوان٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٦هبه رمضان سعد كامل٢٣ ليسانس اداب
٢٣هبه رمضان محمد الدنه٢٤ ليسانس حقوق
٣٢هبه صالح احمد حسين٢٥ ليسانس حقوق
٢٣هبه صالح محمد ابو خليوه٢٦ ليسانس حقوق
٢٨هبه عادل محمد محمد رمضان٢٧ ليسانس اداب

صفحة ٢٩٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٢هبه عاطف بسطامى المليجى٢٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩هبه عبد الفتاح سليمان المقدم٢٩ ليسانس اداب
٢٥هبه عبد المجيد عبد المجيد سليم٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٣٠٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٩هبه عبد المعطى سعيد حبيب١ ليسانس حقوق
٢٩هبه عبده عبده ابراهيم البزار٢ ليسانس اداب
٢٧هبه عرفه محمد على٣ ليسانس اداب
٢٨هبه عزت محمد شلبى٤ ليسانس حقوق
٢٦هبه على فرحات احمد السيد٥ ليسانس اداب
٢٨هبه على كمال الخاللى٦ ليسانس حقوق
٢٤هبه فتحى حامد شعله٧ ليسانس اداب
٢٧هبه فريد فتوح الدميرى٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥هبه مجدى زكى النهطاوى٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٣١هبه محمد حسن عبد البارى١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩هبه محمد حسن عبد الحافظ١١ ليسانس حقوق
٢٥هبه محمد سامى عبد المنعم محمد الغزالى١٢ ليسانس اداب
٢٤هبه محمد محمد الشعراوى١٣ ليسانس حقوق
٢٥هبه محمود عبد الظاهر حسن١٤ ليسانس حقوق
٢٢هبه محمود على محمد البسطويسى١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧هبه مسعد عباس زاهر على١٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥هبه مسعد مسعد حالوه١٧ ليسانس اداب
٢٨هبه مصطفى حسن البلكيمى١٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦هبه نبيه السيد عبد اللطيف١٩ بكالوريوس تجارة
٢٥هدايه حسن بكرى العزب٢٠ ليسانس حقوق
٢٧هدي احمد ماهر علي الشناوي٢١ اقتصاد وعلوم سياسية
٣١هدي انور عبد السالم علي٢٢ بكالوريوس فى التربية
٢٣هدى خالد احمد حسين٢٣ ليسانس حقوق
٢٩هدى سعيد محمد القط٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٨هدى عبد الباسط فؤاد زعزوعه٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤هدى عالء الدين السيد الزعلوك٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٥هدي محمد احمد حسن٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٣٠١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٩هدى محمد اسماعيل الحيله٢٨ ليسانس اداب
٣٠هدى محمد عبد الحميد ندا٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٥هدير ابراهيم حسن حربي٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ٣٠٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٣هدير احمد محمد عباس١ ليسانس حقوق
٢٥هدير اسامه كمال شلبى٢ ليسانس اداب
٢٩هدير اشرف حسنين السيد حسنين٣ ليسانس اداب
٢٢هدير السيد السيد محمد سالم٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤هدير جابر مصطفى محمد٥ ليسانس اداب
٢٣هدير جمال السيد توفيق محمد٦ ليسانس حقوق
٢٤هدير جمال عبد البقوى٧ ليسانس حقوق
٢٤هدير حسين سيد احمد٨ ليسانس حقوق
٢٤هدير سعيد بيومى العيسوى٩ ليسانس اداب

٢٣هدير سمير عبد القادر النجار١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦هدير سمير وعد عبد ربة١١ ليسانس حقوق
٢٣هدير شهير امين محمد١٢ ليسانس حقوق
٢٦هدير عبد المقصود شحاته النجار١٣ زراعة
٢٥هدير على عوض الترامسى١٤ بكالوريوس تجارة
٢٥هدير فتحى سعد حامد١٥ ليسانس حقوق
٢٣هدير فوزى عبد المحسن محمد هالل١٦ بكالوريوس تجارة
٢٤هدير فيصل حامد ابو شليب١٧ ليسانس حقوق
٢٥هدير كمال على محمود١٨ ليسانس اداب
٢١هدير محمد عبد الشافى سليمان١٩ بكالوريوس تجارة
٢٢هدير محمد عبد هللا فريد احمد٢٠ ليسانس حقوق
٣٠هدير محمد محمد على٢١ ليسانس حقوق
٢٤هدير محمود محمد الصاوى٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٦هدير مصطفى السيد الديب٢٣ ليسانس حقوق
٢٣هدير مصطفى عبد الحميد دياب٢٤ ليسانس اداب
٢٣هدير نبيل يوسف محمد٢٥ ليسانس حقوق
٢٣هدير نصر شاهر البهى مكى٢٦ ليسانس اداب
٢٧هديل ماهر ابو النجا محمد٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٣٠٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥هشام ابراهيم ابراهيم ابو بدوى٢٨ حاسبات ومعلومات

صفحة ٣٠٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧هشام ابراهيم محمود يونس١ حاسبات ومعلومات
٢٥هشام احمد حامد ابو بكر٢ ليسانس حقوق
٢٣هشام احمد عاصم عابد الطنطاوى٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩هشام احمد عبد الفتاح عطوى٤ زراعة
٢٧هشام احمد على يوسف دوالى٥ بكالوريوس تجارة
٢٤هشام احمد محمد عبد العليم كمال٦ حاسبات ومعلومات
٢٦هشام الصاوى احمد ابو زيد٧ بكالوريوس تجارة
٣٠هشام حمدي علي حامد٨ بكالوريوس تجارة
٢٧هشام سالم رشاد المشد٩ ليسانس حقوق

٢٥هشام صبرى حسن المعداوى١٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤هشام صبرى كامل السيد١١ ليسانس حقوق
٢٦هشام عبد البديع فهمى احمد١٢ ليسانس حقوق
٢٢هشام عبد الحميد عبد المعطى عمارة١٣ بكالوريوس تجارة
٢٤هشام عبد الرسول حسين١٤ ليسانس حقوق
٢٨هشام عبد القادر السيد مندوه شلبى١٥ ليسانس اداب
٢٩هشام عبد المنعم رضوان١٦ ليسانس حقوق
٣٢هشام فاروق محمد محمد ماضى١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤هشام مجدى مصطفى متولى١٨ ليسانس حقوق
٢٧هشام محمد احمد حافظ الشيخ١٩ حاسبات ومعلومات
٢٥هشام محمد السعيد العاقل٢٠ ليسانس حقوق
٣٠هشام محمد السعيد مرعى٢١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩هشام محمد السيد الرمادى٢٢ ليسانس حقوق
٢٤هشام محمد حسن الشريف٢٣ ليسانس حقوق
٣٠هشام محمد عبد الحى عباس٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٧هشام محمد هاشم الشريف٢٥ حاسبات ومعلومات
٣٢هشام مصطفى سعيد محمد فهمى٢٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦همام سليمان طلبة عيسى٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٣٠٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧همت ابراهيم عبد المغنى عاشور٢٨ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٣همسه السيد على عمر على٢٩ ليسانس اداب
٣٠هناء ابراهيم احمد اسماعيل العشرى٣٠ حاسبات ومعلومات

صفحة ٣٠٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤هناء احمد سعد زكى عزام١ بكالوريوس تجارة
٢٤هناء السعيد عبد العال اسماعيل٢ ليسانس حقوق
٢٧هناء حسن محمد عبد الرحمن جبر٣ ليسانس اداب
٢٣هناء رضا محمد احمد٤ ليسانس حقوق
٢٢هناء صبحى محمد حسين الحاطى٥ زراعة
٢٢هناء عبد الفتاح حسب عويس٦ ليسانس حقوق
٣١هناء عبد المنعم كامل٧ ليسانس حقوق
٢٧هناء علي عبد اللطيف النجار٨ بكالوريوس فى التربية
٣٠هناء محمد السعيد حمام٩ ليسانس حقوق

٣٢هناء محمد الغريب ابراهيم١٠ ليسانس حقوق
٢٣هناء محمد عباس ناصف١١ ليسانس حقوق
٢٧هناء محمود مصطفى قحيل١٢ ليسانس اداب
٢٦هناء منير محمد تكه١٣ ليسانس حقوق
٢٧هنادى محمد على عبد الرحيم١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨هند ابراهيم عبد السميع رحاب١٥ زراعة
٢٦هند ابراهيم عبده عبد الفتاح١٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦هند ابو العباس عبد الغنى محمد١٧ ليسانس اداب
٢٨هند حسن على المالح١٨ ليسانس حقوق
٢٨هند حسين عدلى محمد حسن١٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤هند حسين فتوح الفرت٢٠ ليسانس اداب
٢٧هند سعيد كامل ابراهيم٢١ ليسانس حقوق
٣٠هند صالح الدين عبد العظيم٢٢ ليسانس حقوق
٣١هند عادل عبد المنعم خليل٢٣ بكالوريوس فى التربية
٢٤هند عبد البارى احمد حسن قنصوه٢٤ ليسانس اداب
٢٨هند عبد الخالق محمد متولى٢٥ ليسانس حقوق
٢٣هند عبد الرؤوف عبد القادر٢٦ ليسانس حقوق
٢٨هند عبد العزيز محمد مصطفى المرحومى٢٧ ليسانس اداب

صفحة ٣٠٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٣هند عبد هللا اسماعيل عبد هللا٢٨ ليسانس حقوق
٢٦هند عبد المنعم عبد اللطيف راضى٢٩ ليسانس حقوق
٢٣هند عبد المهمين عبد المهيمن عمر٣٠ حاسبات ومعلومات

صفحة ٣٠٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٢هند عبد الوهاب محمد بحيرى١ بكالوريوس تجارة
٢٥هند على صبحى عطية هبه٢ بكالوريوس تجارة
٢٦هند فايز ابو زيد الشيخ٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥هند قطب احمد الغزيرى٤ ليسانس حقوق
٢٧هند محمد رشاد عبد الغفار البيومى٥ ليسانس اداب
٢٩هند محمد صبحى زكى الجاويش٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦هند محمد عبد الحميد ايوب خليفه٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٤هند محمد عبد العظيم عبد المجيد٨ ليسانس حقوق
٢٤هند محمد محمود محمد عبد المقصود٩ ليسانس حقوق

٣٢هند محمود محمود البارودى١٠ ليسانس حقوق
٢٩هند مصطفى السيد غانم١١ ليسانس حقوق
٢٣هندى سامى هندى زيتون١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣١هيام ابراهيم محمد شرف الدين١٣ ليسانس اداب
٢٨هيام صفوت محمد عبد هللا عطيه١٤ ليسانس اداب
٢٥هيام قمر محروس وادى١٥ ليسانس حقوق
٢٩هيام محمد عبد الحى عباس١٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩هيثم ابراهيم عبد الجواد الشسمان١٧ ليسانس حقوق
٢٩هيثم احمد احمد عمارة١٨ بكالوريوس تجارة
٢٦هيثم جالل عثمان الشورى١٩ ليسانس حقوق
٣١هيثم حسانين ابو اليزيد محمود٢٠ ليسانس حقوق
٢٨هيثم رفعت محمد عطوه٢١ ليسانس حقوق
٢٩هيثم سامى مصطفى الجمل٢٢ ليسانس اداب
٣٠هيثم صالح محمد المشد٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٨هيثم طه عبد الغنى السيد٢٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨هيثم على عبد المنعم حلفا٢٥ ليسانس اداب
٢٦هيثم محمد بدير محمد٢٦ ليسانس حقوق
٢٩هيثم محمد عبد المنعم عبد العزيز٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٣٠٩ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٩هيثم محمد غازى عبد الجواد٢٨ بكالوريوس تجارة
٣٢هيثم وحيد عزت محمد عز الدين٢٩ ليسانس حقوق
٢٧هيثم يحيى عبد الرسول احمد بدوى٣٠ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٣١٠ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٢هيدى عزيز توفيق رزق هللا١ ليسانس حقوق
٣١وائل السعيد احمد غنام٢ ليسانس حقوق
٣٠وائل سامى يونس٣ ليسانس حقوق
٣٠وائل سعيد عباس شبل٤ ليسانس حقوق
٢٦وائل سميح عبد المقصود الجمل٥ حاسبات ومعلومات
٣١وائل على الششتاوى حمدان٦ بكالوريوس تجارة
٢٨وائل عمر االحمدى الهنداوى٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦وائل محرز محرز٨ ليسانس حقوق
٣١وائل محمد بدرى احمد عزب٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٣١وائل محمد بسيونى عفيفى١٠ حاسبات ومعلومات
٢٤وائل محمد عيسوى احمد١١ ليسانس حقوق
٢٧وجدى محمد بلتاجى محمد مصطفى البلتاجى١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧وجنات قطب فرج قطب١٣ حاسبات ومعلومات
٢٩وداد سعيد رياض عكاشه١٤ ليسانس حقوق
٢٨ورده محمد محمد عطا١٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩وسام احمد محمد النحال١٦ ليسانس اداب
٢٥وسام جابر محمد اسماعيل١٧ ليسانس حقوق
٢٩وسام رضا محمد خليفه١٨ ليسانس حقوق
٢٣وسام طارق محمد الدهشان١٩ ليسانس حقوق
٢٤وسام عبد الجليل عبد الرحيم الجزار٢٠ ليسانس اداب
٢٦وسام علي علي جنانة٢١ بكالوريوس فى التربية
٣٠وسام عيد سليمان سالم الفقى٢٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦وسام وحيد حجاج على شرف٢٣ ليسانس اداب
٢٧وفاء السيد سعد عبد المقصود٢٤ ليسانس حقوق
٢٣وفاء بيومى محمود عبد الرحمن٢٥ ليسانس حقوق
٢٧وفاء حسن عبد العزيز قنديل٢٦ ليسانس اداب
٢٤وفاء حمدى فتوح محمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٣١١ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨وفاء رمضان عطيه الوكيل٢٨ حاسبات ومعلومات
٢٨وفاء عبد التواب ابو المكارم يونس٢٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧وفاء على حسين الشلبى٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٣١٢ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣١وفاء فوزى عبد الحليم رسالن١ ليسانس حقوق
٢٣وفاء قطب ابو الفتوح البحيرى٢ حاسبات ومعلومات
٢٨وفاء محمد السيد ابو النجا٣ زراعة
٣٠وفاء محمد عبد الرحمن٤ ليسانس حقوق
٢٧وفاء محمد عبد الهادي ياسين٥ بكالوريوس تجارة
٢٨وفيق سعد عبد الخالق الشنطورى٦ بكالوريوس تجارة
٣٠والء ابراهيم دسوقى اللمعى٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥والء احمد عبد الخالق الحاج٨ ليسانس اداب
٢٣والء السعيد محمود الشافعى٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية

٣٠والء ثابت محمد ابو العال١٠ ليسانس اداب
٣١والء حامد عبد المنعم منصور١١ حاسبات ومعلومات
٢٣والء حسن حسين محمود الزواوى١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥والء حمدى ابراهيم سند سابق١٣ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠والء حمدى المحمدى العنانى١٤ ليسانس حقوق
٢٥والء رمضان ابراهيم عمار١٥ ليسانس اداب
٢٤والء سامى عبد العال نصير١٦ بكالوريوس تجارة
٣٠والء صالح رمضان بدر١٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥والء عادل حسن على١٨ ليسانس حقوق
٢٨والء عادل عبد الحميد السيد الخراط١٩ ليسانس اداب
٢٨والء عاطف السيد عمارة٢٠ ليسانس حقوق
٣٣والء عبد الطيف عبد القادر الرفاعي٢١ بكالوريوس تجارة
٢٧والء عبد الفتاح عبد الرحمن الصبان٢٢ ليسانس اداب
٢٦والء عطيه الششتاوى محمد عيسى٢٣ ليسانس حقوق
٣١والء فتحى مسعود الصاوالى٢٤ ليسانس حقوق
٢٥والء فوزى عبد الواحد٢٥ ليسانس حقوق
٣٠والء محمد عبد القوى عبد هللا٢٦ ليسانس حقوق
٢٩والء محمود محمود عيد٢٧ ليسانس اداب

صفحة ٣١٣ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦وليد ابراهيم عبد الرحمن النجار٢٨ ليسانس اداب
٢٤وليد ابو اليزيد محمد٢٩ ليسانس حقوق
٣٠وليد احمد عبد الخالق الحاج٣٠ بكالوريوس تجارة

صفحة ٣١٤ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧وليد توفيق الدمرداش الجعلى١ بكالوريوس تجارة
٢٨وليد توفيق محمد عيسى٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥وليد ربيع محمد ابو بدوى٣ ليسانس حقوق
٢٩وليد رضوان محمد السبع٤ حاسبات ومعلومات
٢٨وليد سامى سيد احمد٥ ليسانس حقوق
٢٦وليد سمير محمد بالل٦ بكالوريوس تجارة
٢٤وليد سمير محمد محمد عامر٧ حاسبات ومعلومات
٢٩وليد شبل على محمد٨ ليسانس حقوق
٣١وليد عطا عبد الحفيظ البرلسى٩ ليسانس اداب

٢٤وليد عطيه عبد الوهاب ابو الخير١٠ ليسانس حقوق
٢٤وليد عيسوى محمد الراسخ١١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٧وليد محمد احمد البدرى١٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٩وليد محمد احمد عيد١٣ ليسانس حقوق
٢٦وليد محمد امين عبد الحميد١٤ ليسانس حقوق
٢٣وليد محمد سعيد حسين١٥ ليسانس حقوق
٣٠وليد محمد عبد الحى موسى١٦ ليسانس حقوق
٢٦وليد محمد عبد القادر محمد الشناوى١٧ ليسانس اداب
٢٩وليد محمد محمد ابراهيم يوسف١٨ حاسبات ومعلومات
٢٦وليد محمود محمود ابو الديار١٩ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٣٠وليد مرسى محمد محمد السنجهاوى٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٨وليد مصطفى السيد سالم الدرينى٢١ حاسبات ومعلومات
٢٤وليد ود عاطف مصطفى شتا٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٩ياسر ابراهيم على عبد هللا٢٣ ليسانس حقوق
٢٧ياسر احمد حسن احمد٢٤ ليسانس حقوق
٢٩ياسر احمد فؤاد حجاب٢٥ ليسانس حقوق
٣٠ياسر اسماعيل زين العابدين الطيب٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٨ياسر السيد محمد ابراهيم النجار٢٧ بكالوريوس خدمه اجتماعية

صفحة ٣١٥ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤ياسر جمال احمد ابو عفصه٢٨ ليسانس اداب
٢٣ياسر عبد هللا حسنى٢٩ ليسانس حقوق
٢٤ياسر عبد هللا عبد القادر عبد الظاهر٣٠ ليسانس حقوق

صفحة ٣١٦ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٠ياسر محمد ابراهيم خليل١ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨ياسر محمد احمد جاد٢ ليسانس اداب
٢٣ياسر محمد الحسينى الرفاعى٣ ليسانس حقوق
٢٤ياسر محمد حسن عبد العزيز القصاص٤ بكالوريوس تجارة
٢٩ياسر محمد شبل عبد هللا٥ ليسانس اداب
٣١ياسر محمد فهيم السخاوى٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥ياسر وجدى احمد محمد عيسى٧ ليسانس حقوق
٢٥ياسمين ابراهيم حسن السيد سالم٨ ليسانس اداب
٢٨ياسمين ابراهيم عيسى عيسى٩ ليسانس اداب

٢٧ياسمين احمد عبد هللا مصطفى١٠ ليسانس اداب
٢٦ياسمين الدسوقى الدسوقى فضل هللا١١ حاسبات ومعلومات
٢٣ياسمين السيد محمد السيد الشيخ١٢ ليسانس حقوق
٢٣ياسمين بيسيونى سعد ابو صالح١٣ ليسانس حقوق
٢٦ياسمين سامى محمد احمد خواسك١٤ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥ياسمين سعيد عبد القادر شريف١٥ ليسانس اداب
٢٢ياسمين صفوت طه الدرعه١٦ ليسانس اداب
٢٥ياسمين طلعت عبد الخالق الطيار١٧ ليسانس حقوق
٢٧ياسمين عادل عطيه الشناوى١٨ ليسانس اداب
٢٣ياسمين عاطف شفيق عبد الحليم١٩ بكالوريوس تجارة
٢٥ياسمين فتحى سعيد محمد٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٨ياسمين محمد قاسم يوسف٢١ ليسانس حقوق
٢٦ياسمين يحيى علي نصار٢٢ بكالوريوس فى التربية
٣٠ياسين محمد السيد احمد٢٣ ليسانس حقوق
٢٢ياسين محمد سعيد فراج٢٤ ليسانس حقوق
٢٥يحى طه عبد الخالق عبد الفتاح٢٥ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٦يحيى شعيب الشناوى شبل٢٦ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٥يحيى محمد يحيى محمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٣١٧ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

الغربية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٦يحيى محمود محمد محمود٢٨ ليسانس حقوق
٣٠يس عبد الحميد محمد ابو السعود٢٩ ليسانس حقوق
٣٠يسرا السيد مصطفى العبد٣٠ ليسانس اداب
٢٤يسرا سعد بدوى السعداوى١ ليسانس حقوق
٢٣يسرا نصر جابر يوسف عبده٢ بكالوريوس خدمه اجتماعية
٢٨يمنى قطب احمد المسلوت٣ ليسانس حقوق
٢٧يمنى محمد رضا محمد على تعلب٤ السن
٢٥يوسف ابراهيم زكى على٥ ليسانس حقوق
٣١يوسف احمد محمد على٦ ليسانس حقوق
٢٤يوسف عبد الرؤوف محمد النويهى٧ ليسانس اداب
٢٨يوسف عبد الرحمن محمود٨ ليسانس حقوق
٢٥يوسف عبد السالم يوسف الصعيدى٩ حاسبات ومعلومات

٢٧يوسف عبد هللا يوسف علي١٠ بكالوريوس فى التربية
٢٧يوسف محمد عطية عبدة١١ ليسانس حقوق
٢٥يوسف محمد عماد الدين يوسف١٢ ليسانس حقوق
٢٦يوسف محمد يوسف السيد سعد هللا١٣ حاسبات ومعلومات
٢٩يوسف محمد يوسف محمد فيوم١٤ بكالوريوس تجارة
٢٦يوسف يوسف عبد الحميد١٥ ليسانس حقوق

صفحة ٣١٨ من ٣١٨

الغربية  -   كلية الحقوق  -   جامعة طنطا مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 


